
“DRAIJ6AS”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS. 

IŠEINĄS KAS

ČETVERGAS
MIEŠTI •

W1LKES-BARRE, PENN’A, 
314 E. Marint St.

KAINA METAMS:
StraaaytoM Valnja«c .... 32.00 
la Kauti* ii luta* t«lu . . . 33.00
APSKJtLBIMU KAINOS AT8KYR1UM~

RtakraUiam auati latrilai-
REV. A. KAUPAS.

64 Church St., PittMoa, Pa.

44 DRAUGAS”,

6=

ir n linkiai* reikalai teikia 
n adreeu:

.D I A U C A S",
314 E. MaeketSt, Wilk<*-Bane. Pa.

No. 23.

Ketvirtoji Nedelia 
po Velykų.

Lekcija. Jok., 1, 17—21. 
Mylimiausieji. Visokis ge
ras davimas ir visokia tobu
la dovana yra išaugšto, nu
žengianti nuo šviesybių tė
vo, pas kurį nėra atmainos 
nei persimainymo šešėlio. 
Nes iš gero noro pagimdė 
mus tiesos žodžiu, idant bū- 
tamime šiokia-tokia jo su
tvėrimo pradžia. Žinote, ma

nio mieliausieji broliai; o te^ 
gul kiekvienas žmogus bus 
greitas ant klausimo, o ne
veikus ant kalbėjimo ir tin
gus ant rūstybės. Nes vyro 
rūstybė nedaro Dievo teisy
bės. Togidėl, atmetę visokią 
biaurybę ir piktybės augš- 
tumą, priimkite su tikyba 
iškeltąjį žodį, kuris gali iš
ganyti jūsų dūšias.

Evangelija. Jon. XVI, 5
-14. — Anuomet tarė Jėzus 

savo mokiniams: Einu pas 
fą,’kuris mane siuntė, ir nie
kas jūsų neklausia manęs, 
kur einu. Bet jog jums tai 
pasakiau, nuliūdimas pri
pildė jūsų širdis. Bet aš tie
są jums kalbu; naudinga 
jums, idant aš nueičiau. Nes 
jer nenueisiu, Palinksminto- 
jas neateis pas jus; o jei nu
eisiu, atsiųsiu jį pas jus. O 
anas atėjęs kaltįs svietą iš 
nuodėmės, ir iš teisybės ir iš 
teismo. Iš nuodėmės, sakau, 
jog neįtikėjo į nfene; o iš tei
sybės, jog pas Tėvą einu ir 
jau manęs neregėsite. O iš 
teismo, jog šio svieto kuni
gaikštis jau yra nuteistas. 
Turiu dar daug jums kalbė
ti, bet dabar negalite pakel
ti. Bet kada ateis anoji tie
sos Dvasia, jinai išmokys 
jus visokios tiesos; nes ne 
pati iš savęs kalbės, bet ką 
tik išgirs pasakys ir ateinan 
čius daiktus apsakys jums. 
Ana mane pagarbia, nes iš 
mano ims ir apsakys jums.
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Gamta, tuomi ką tur savyje 
brangiausio, tur padabinti 
tą, kuri buvo skaisčiausio ir 
maloniausio prigimimo. Te 
tad džiaugsmas, kuris musų 
sielas pripildo apsireiškia 
meilėje ir dievotume į dan
gaus ir musų Karalienę, ku
rios altorius gėlėmis ir švie
sa puošiame. Kaip kilnias 
mintis dievotumas į Dievo 
Motiną įkvepia! Apmąsty
dami jos nekaltąjį gyveni
mą, męs įgijame, iš dalies, 
jos dvasią; juo daugiau ger
biame musų dangiškąją Mo
tiną, jos gyvenimui prisi
veizėdami, juo malonesniais 
ir prakilnesniais patįs tam
pame, nes taip gera ir didi 
motina privalo turėti dorus 
ir šventus vaikelius.

Šventieji, Karalienės dan
gaus ir žemės draugyste 
naudodamiesi, šventybėje 
pašoko, o vyrai ir moters, 
mylėdami Aniuolų Karalie
nę, aniuoliškais tapo. “Visa 
esi graži, mano prietelka, ir 
nėra tavyje sutepimo”, taip 
dangus liudija apie Marijos 
skaistybę; šv. Bažnyčia tą

są — surinktuosius pini
gus: kas galima su jais veik
ti. Nutaria kasmet užpirkti 
po vienas egzekvijas ir iš 
kasos paskolinti pinigų rei
kalaujantiems nariams — 
ligi 25 rub.'ketvirtu nuošim
čiu. Paskiau nutaria apie 
mirtinę kasą. Žmonės noriai 
sutiko su pasiūlytais suma
nymais. Kaskart “Blaivy
bės” narių skaičius didinasi, 
dabar jų yra apie 350.

Liškuva (Seinų ap.). Rei
kia pagirti liškuviečius, kad 
gavėnioj negiriuokliauja, po 
pamaldų tuojau krinka na
mo; .miestelyj tyku, ramu. 
Kaip tai butų gražu, kad 
per ištisus metus taip butų. 
Nebūtų peštynių, bylių, o 
už likusius skatikus parsi- 
gabentumėt, kokį naudingą 
laikraštį. Visai maža šioje 
parapijoje skaitoma laikraš 
čių, taip apie kokia 10 eg
zempliorių tik beateina.

Prie “Žiburio” yra pri
sirašiusių 30 asmenų, — 
taipgi nedaugutis. Knygas 
skaito noromis, kad tik butų

liudijimą, savo žodžiu, s.Lęl- svįfzių;.Šią žiemą atsirado Lisku-bia po visą pasaulį, o jojo at
balsis atsiliepia kiekvienoje 
tikinčioje širdyje.

Te tos linksmos Gegužės 
mėnesio dienos padidina mu 
sų džiaugsmą, kuomet su 
gamtos gėlėmis ir altorių 
šviesa męs pakeliame prie 
jos pilnas meilės savo širdis, 
skelbiame . giesmėmis jos 
garbę ir klausome, su atsi
dėjimu, skaitymų ir pamo
kinimų apie josios šventybę 
ir garbę. Išreikšdami savo 
meilę Dangaus Karalienei, 
jos meilę įgijame; ji išmelš 
pas Dievą gausiasnes mums 
malones, kad ir Dievas dau
giaus mus mylėtų; ji savo 
rūpesčiu ir globa nuves fnus 
į tą skaisčiąją šalį, kur lai
mė ir džiaugsmas, paeinan
tieji iš Dievo regėjimo, nie
kad nepasibaigia. S.

Iš Lietuvos.
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Metai III.

Gražiausios meto dienos 
atėjo ir musų širdįs prisipil
dė džiaugsmu. Linksma žiū
rėti į gamtą, gėlėmis papuoš 
tą, pavasario saulės ap 
šviestą. Oras — lengvas, ty 
ras, kvepiantys. Visur girdi 
paukščius savo linksmas 
giesmeles giedančius ir die
votos žmonių širdįs, taip
pat, kyla Dievop, kad Su
tvėrėjui padėkojus už naują 
gyvenimą ir naują viltį, ku
rią Gegužės mėnuo visuo
met atneša.

Iš atgimusios gamtos gro
žybių uupinkime vainiką 
musų Švč. Panai, Gegužės 

/Mėnesio Karalienei. Jinai 
/ buvo gražiausia tarpe Jie- 
• ,vos dukterių ir jai prigul

Paežeriai (Vilkaviškio 
13 d. kovo buvo “Blaivy 
Paežeriuose buvo lovininko 
rinkimai. Išrinkta ūkinin
kas Dabrila iš Kruzmargio 
kaimo, jo padėjėju-karidida 
tu ūkininkas Petras Bra 
zauskas iš Steponų kaimo. 
Abudu labai geri žmonės. 
Na jau dabar tai drąsiai ga
li paeŽeriečiai pasigirti, kad 
iš alkoolio vergijos visiškai 
yra pasiliuosavę, ką aiškiai 
parodo pastaraisiais metais 
jų visi išriūkti žmonės, 
kaip antai: viršaitis, teisė
jas ir dabartinis lovininkas, 
kurie išrinkti tik pagal są 
žinės balsą.

Nemunaitis (Trakų ap.) 
13 d. kovo m. buvo “Blaivy
bės” susirinkimas. Per tą 
susirinkimą buvo aiškinta 
nesuprantantiems apie ka-

vos miestelyje vagilių, kurie 
nuo kapinių daug iškirto ir 
pasivogė medelių, a net ir 
du kryžių parsinešę sukūre
no. Tai jau netik negražu, 
bet ir gėda.

Tiesa, kaltininkas liko su
rastas ir bus teisingai nu
baustas.

— Pereitą nedėldienį Ja- 
nopolyje atsitiko labai dide
lė nelaimė. Kada visi buvo 
išėję Druskininkuosna baž
nyčion, užsidegė žydelio na
mai. Pakol parbėgo žmonės 
namo, sudegė 12 trobelių’, ir 
tai vargingiausių žmonių, 
kurių visas turtas buvo tos 
trobukės, pastatytos ant sve 
timo lauko.

Gailestingųjų kaimynų 
prašoma sušelpti tuos pa
vargėlius, nes neturi jie nei 
kuo maitintis!

Vabalninkas (Panevėžio 
ap.). Musų žmonės butų vi 
sai geri, tik perdaug geria, 
o begerdami nekartą ir susi
peša. Jaunimas dažniausia 
eina vyresniųjų pėdomis.

Trumpaičiai (Žagarės vi., 
Šiaulių apskr.). Šis kaimas 
stovi pačioje pakuršėje. Že
mės ūkininkai turi daug ir 
žemė gera, bet gyventojai 
tebevargsta.

Tam priežastįs, mano nuo 
mone, šios: girtuokliauja, ne 
skaito laikraščių ir knygų, 
nesirūpina šviestis ir labai 
mėgsta bylinėtis. Bylinėjasi 
nuisų žmonės, nors daiktas 
butų ir viščiuko vertės.

Augštoji Panemunė (Ma
rijampolės apsk.). Šio mies 
tolio aludės jau po truputį 
eina tuštyn, žmonęs geria 
vis mažiau ir mažiau. Neuž

Bažnyčia nors mažįitė, 
bet graži, išpuošta; joje gie
da gražus choras.

Daugai (Trakų ap.). Tu- 
rime labai puikią mūro 
nyčią. Stovi ji labai 
je vietoje, priepat e!
Gaila tik, kad nėra ch

Kadangi Daugai yra 
mažas miestelis, tai žmcįnių 
čia lankosi labai daug, y iač 
per jomarkus. Bet prek rba 
žydų rankose. Tik vima 
sankrova yra lietuvio, kurią 
visiems ir reikėtų palaikyti.

Laikraščių nedaug, kas 
skaito, bet už tai tą, kuris 
skaito, jau tuojau pažįsi, 
nes jis kur tai kas daugiau 
žino ir yra apie ką su juo 
pasišnekėti*

Stakliškės (Trakų ap.). 
Jau dveji metai, kaip Stak
liškių miestelis išėjo viena
sėdžiais. Prieš išeisiant dau
gelis bijojosi, girdi bus blo
ga. Bet dabar išėjusieji jau 
džiaugiasi — nors kartą^ua- 
ko, pamatysime gerą gyve
nimą, nes jau turime ir pa ia- 
ro, ir duonos, ir prie duonos.

Stakliškių parapi j o jer ap
švietimas pamažu kįla, dau
guma jau skaito knygas ir 
laikraščius.

Stakliškėse yra du kuni
gu, abu lietuviu. Bažnyčio
je pridedamosios pamaldos 
atliekamos vien tik lietuvių 
kalba.

Bloga tik dar, kad Stak
liškių parapijoje nemaža 
yra girtuoklių ir peštukų.

Užgirėlis (Darsūniškio pa
rapijos, Trakų ap.). Užgirė- 
liečiai jau po truputį susi- 
praųta jau pradeda šviestis. 
Laikraščių Užgirėliuosna 
ateina jau pusėtinai.

Griškabūdis (Naumiesčio 
ap.). Žiburiečiai inkurė ar- 
batnamį, kur yra išrašyta 
laikraščių, ir kas tik nori, 
gali atėjęs pasiskaityti. Čio
nai^ susirenka daugiausiai 
jaunimas, bet laikraščius 
skaito suaugusieji; mat, čio
nykščiam jaunimui ne mada 
skaityti. Maža to, mums, ži- 
buriečiams, nesmagu, kad 
jaunimas susirenka su ke
purėmis, pypkius 
spiaudo.

Pernai viename 
rio” susirinkime buvo įneš
tas klausimas, ar neverta pa 
kabinti kambaryje iškaba su 
parašu “nusiimti kepures ir 
nerūkyti”. Bet į tai buvo 
atsakyta, kad nejaugi žmo
nės čia tiek butų nepamo- 
kvti, kad nei to nesuprastų. 
Bet dabar pasirodo, kad 
apie tokia iškalbą ne be pa
matų kalbėta.

tos teisės neturi. Taigi, jei
gu kokis “Blaivybės” sky
rius nori įsisteigti skaityk
lą, ubagyną, arbatinę, ar ką 
kitą, privalo kreipties į vy
riausiąją “Blaivybės” val
dybą Kaune, pridėdamas 
reikalingus gerbo markėms 
išlaidžius ir nurodydamas,' 
kas prisiima atsakomybę už 
norimąją inkurti įstaigą 
(reikia išvardinti: vardas, 
tėvo vardas, pavardė, luo
mas, kur gyvena).

Naujas tiltas per Jūrą. Šių
metų vasarą žadama pradė
ti statyti didelis tiltas per 
Jūros upę, įietoliese Didžio
sios Pa jūrės, Reseinių ap. 
Tiltas bus 40 sieksnių ilgas. 
Tuo tiltu galės naudoties ne 
tik Pajurės miestelio gvven 
tojai, bet ir keturių artimų
jų valsčių ir parapijų: Žvin
gių, Žigaičių, Tenenių ir Vai 
nutos, Tenykščiai gyvento
jai ilgai jau kaip rūpinasi 
tuo tiltu. Dabar jau to tilto 
statymas įneštas į kelių tai
symo sąmatą Reseinių ap. 
1911—1913 m. Taigi reikia 
tikėties, kad pagaliaus susi-

buvo nubausta už voginu} 
Lydos ap. žemiečių viršinin
ko 9 mėnesiams kalėjimo.

Dvarus pardavinės. Gegu 
žės 11 dieną bus pardavinė
jama daugiau, kaip 40 dva
rų Kauno gub. už neįinokė- 
jimą iždan visokių mokes
čių. Daugiausia dvarų par
duodama Kauno ir Šiaulių 
apskrityse. Kai kurie gana 
stambus — po kelis tūkstan
čius dešimtinių.

Nauji pačto skyriai. Nuo
balandžio 1 d. Kauno guber
nijoje atidaryti šie nauji 
pačto skyriai: 1) Laižuvoje, 
Šiąulių ap. 2) Pašvintinyje, 
Šiaulių ap., ir 3) Svėdasuo
se, Ukmergės ap.

Minsko rusų laikraštis 
“Minsk. Slovo”, dažnai u- 
jąs prieš katalikų kunigus, 
įskundžia Slucko kamendo- 
rių kun. V. Grašį, kad tasai 
varu verčiąs stačiatikius ka- 
talikybėn ir, apskritai spau
džius vietinius gyventojus 
stačiatikius.

Kupreliški&i (Pan. ap.).

Liepalotai (Nau. pv.). Va
sario 20^ d. (n. sk.) atvažia
vo Liepalotuosna žemsar- 
giai ir išvežė kalėjiman Mar 
celę, motiną ir jos sūnų Jo
ną Stiklius. Buvo nuteisti 
atsėdėti vieną mėnesį tvir
tovėje už knygas. Iš Nau
miesčio jiems reikėjo eiti 
etapu Kalvarijon, etapas, 
varomas kas dvi savaitės— 
ką tik buvo išvarytas. Tėvas 
prašė pavieto viršininko pa- 
gelbininko, kad nevarytų, o 
paliktų čia atsėdėti, nes lig 
nuvarys, tai pasibaigs ir sė
dėjimo laikas. Pagelbinin- 
kas buvo prižadėjęs, bet 
kaip atėjo laikas, tai nieko 
nebeatmindami išvarė Kal
varijon (per Kauną, Vilnių, 
Gardiną, Suvalkus). Teisy
bė ir buvo. Bevarant pasi
baigė bausmės laikas, ir Su
valkuose juos paleido, be 
skatiko kišenėje.

Kupiškis (Ukmer. pav.) 
Kupiškio miestelyj buvo se
na, akmeninė mokykla. Jau 
bus dveji metai, kaip pasta
tė naują mokyklą, o seną 
atidavė elgetoms (ubagams).

lauks žmonelės taip laukia-"Biržų gr. Tiškevičius^H^- Pirmais- metais buvo ?ano-
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‘Žibu-
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4 4 Blaivybės ’ ’ valdybos 
pranešimas. Vyriausioji 
“Blaivybės” valdyba prane
ša visiems savo skyriams, 
jog tiktai viena vyriausioji 
valdyba teturi teisę utida-ilgo žadama inkurti ir “Biai 

vybės draugiją. Tuo tarpu ryti, valdžiai leidus, 
gi yra ir Darbininkų draugi-j klas, ubagynus, arbat 
ja. Žmonės mėgsta skaityti, kitas įstaigas; patįs

mo ir reikalingo tilto.

Nubaudė. Kauno guber
natorius .nubaudė 300 ru
blių Kauno katalikų labda
rių draugijos valdybą, ku
rion ineina: dr. K. Javorski, 
kun. kan. Borovski, kun. Sa 
vicki ir p. Francūzovič . už 
tai, kad Valdyba leidusi sa
vo prieglaudoje mokyti vai
kus lenkų kalbos. Už tą-pat 
nubausta ir keletas tos prie
glaudos mokytojų.

Marijampolė (Senapilė), 
Suv. gub. Jeigu visur, arba 
bent Lietuvoje, kunigai va- 
duotųsi tokiuo principu, 
kaip Marijampolėj, tai lietu
viai niekur nebūtų skaudžia 
mi. Štai pirmą dieną šių Šv. 
Velykų, po mišių, pirmiau
sia skaito čia lenkišką evan
geliją, o paskui lietuviškai, 
nors tikri; lenkų čia vos 
pustrečio, Lietuvos lenkų 5, 
o lietuvių minios — tūkstan
čiai. Taigi lietuviai neskau
džia nė mažumos, ką mažu
mos, — nė vieno. O pažvelg- 
kim į Lietuvos sostapilę, kas 
ten darosi?

JNemakščiai, Kauno gub. 
Pas mus atsidarė dvi mo- 
kykli: viena liaudies, kur 
moko rusas, antra “Saulės” 
skyriaus, gyvuoja jau jos 
antras mėnuo. Nors pavasa
rį susilaukėme mokyklų! 
“Saulės” skyriaus mokyk
loje prisirinko mokinių dau
giau, kaip 50.

Trakai. Vilniaus apygar
dos teismo išva žiojamoji se
sija nagrinėjo bylą keturio
likos metų merginos Pauli
nos Viačkytės, kaltinamos, 
kad pasivogė dėžutę su au- 
kapinigiais iš Nedzingės 
bažnyčios. Šventvagė nu
bausta 6 mėnesiams kalėji
mo. Jau pirmiaū Viačkytė

y

vė “Salamiesčio” miškus. 
Nupirko pirkliai-žydai • arti 
300 deš., viską turės iškirsti 
per penkerius, metus. Vieti
niams gyventojams reikia ži 

’noti, kad nebegaus pirkti 
nei žabų, nei puvėsių, nei pa 
galio. Tiktai mįško sargai ir 
dvaras bus aprūpinti. Pen
kerius metus turėsime žiū
rėti, kaip vertelgos naikins 
musų šimtamečius miškus.

Seredžius (Suv.. gub.) 
Kovo 16 d. persiskyrė čia su 
šiuomi pasauliu B. Šimkus 
Amžiaus turėjo tiktai 40 me 
tųs bet mirties valanda ne
pasigailėjo jo. Buvo tai žmo
gus šviesus, platintojas ap
švietimo. Nėra čia krasos, 
tai jis išrašinėdavo savo 
krautuvėn visiems laikraš
čius. Neturtingi visados gan 
davo pas jį prekių bargan 
tankiai ir šelpdavo juos. Te
gul būva jam amžina atilsis.

Joniškis (Šiaulių pav.). 
K. Petrauskas gavo leidimą 
atidaryti knygyną ir skai
tyklą. Greitai žada ir atida
ryti savo namuose.

Daukučiai (Šiaulių pav.) 
Apie mus visi žmonės šne
ka, kad Kėdainiuose apsigy
veno koksai tai gydytojas. 
Jis gydąs žmones nuo viso
kių ligų; gydąs be jokių

rėję pataisyti iš jos rašų 
cerkvę, bet taip ir paliko. 
Dabar jau bažnyčios virši
ninkai ųori padirbti arbat- 
nainį. Butų labai gerai, žmo
nės turėtų kur sušilti.

Buknaičių sodž. (Telšių 
pav.)., 1910 m. pas ūkininką 
J. Zubiną tarnavo vaikinas 
N. N. Jis 1909 m. stodamas 
Telšiuos į kantoną buvo pri
imtas kareiviuosna ir po 
“prisiegos” grįžo namon. 
Mieste susitiko kokį tai “po 
ną”, ir tas sužinojęs, kad N. 
N. priimtas, pasakė “nesibi
jok”, duok man 10 rabi. ir 
važiuok liuosas namon, aš 
parsiųsiu baltą biletą. N. N. 
su džiaugsmu grįžta namon. 
Praeina pusė metų, bileto 
nėra,’ jau metai — vis nėra. 
Sumanė rašyti vyresnybei. 
Kaip pasakyta, taip ir pada
ryta. Vyresnybei to ir terei
kėjo. Pribuvo sargybiniai ir 
išvežė nabagėlį.

Pilviškiai (Mar. pav.). Ba 
landžio 9 (27) d. buvo “Biai 
vybės” skyriaus susirinki
mas. Sumanymų pakelta be
veik nebuvo. Kalbėjosi, pa
kėlė tiktai vieną klausimą 
būtent slaptųjų smuklių pa
naikinimas. Daug buvo kal
bėta, bet mažai pasakyta; 
kaip panaikinti tas smukles 
— niekas nesurado. Klausi-

vaistų: uždeda ranką ant ‘mo išrišimas atidėtas lig an-
skaudžiamos vietos, ranka 
tuoj prilimpanti prie kūno, 
gydytojas ir laikąs ją, kol 
ištraukia ilgą; tada ranka 
atlimpanti pati. Daukučių 
M. St-bras buvo nukeliavęs 
pas tą gydytoją akių gydy
ti, bet pagyvenęs kelias die
nas Kėdainiuose pagrįžo at
gal. Gydytojo visai per dau 
guma svieto nematęs. Dau
gumas aplinkinių ir iš Dau
kučių žmonelių taisosi ke
liauti į Kėdainius

tram susirinkimui.
Narių skyriuje — 245 žm.,

metinių mokesčių įmokėta 
šibms metams (1911) 26 rb. 
51 k.; pinigų kasoje — 88 rb. 
71 k. J. Stankevičius skaitė 
susirinkime referatą.

Jūžintai (Zarasų pav.). 
Musų apielinkėje sparčiai 
auga vienasėdijų skaičius. 
Kurie išsiskirstė, labai džiau 
giasi, kad geriau gyventi, 

ur dauglaukis ūkis: sėjaf
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dobilus, pašarines žoles, pa
šaro daugiau gyvuliams ir 
javai daugiau užauga. Ma
žiau ir bylų, kaip sodžiuje. 
Tik visas vargas, kol trobas 
perkelsi (1—2 metu). Dau- 
liunų, Titeliu ir Kremesiš- 
kių sod. pirma buvo susita
rę keltis vienasėdžiuosna, 
padavė net prašymų žemės 
tvarkomojon komisijon, pa
siskyrė ir bausmę—200 rub., 
jei kas atsisakytų.'Atvažia
vo ir matininkai. Bet minė
tieji sodžiai atsisakė. 5‘Tai 
girdi, ponų darbas, daugiau 
nieko.”

Žemės tvarkomoji kom. 
dabar reikalauja tų 200 rub. 
bausmės arba skirstytis. 
Praėjusį rudenį buvo atvykę 
Dauliuonuosna net keturi 
matininkai, bet nieko nepe-
v •se.

Kupiškis (Ukm. pav.). 
Kovo 6 d. buvo Kupiškio 
Vartotojų Draugijos susirin 
kimas. Visi susirinko vieti
nio “Blaivybės” ^skyriaus 
bute—arbatinėje (kitais mie
tais būdavo valsčiaus rašti
nėje).

Apyvartos praeitais me
tais buvo — 28,360 r. 95 k., 
gryno pelno liko 357 r. 74 k.; 
išviso dabar draugija pelno 
turi 4104 r. 22 kp. Draugija 
laikosi vidutiniškai. Musų 
žmonės nors prie jos vedi
mo pusėtinai atšalę, bet pirk 
tų — tai eina gana daug, 
ketvirtadieniais ir šventa
dieniais būva pilna pirkėjų, 
nesuspėja net tavorų pa
duoti. Pirkėjai sako: “Nepi 
giau, kaip pas žydus, bet ir 
nebrangiau; nors “vogų” ti
kriausių gauni; prekės kai- 
kurios geresnės ir pasakoma 
tikra kaina. “Parankiau”.
Beto per tų susirinkimų bu 

vo delegatai ir kitų ‘Vartoto 
jų Draug.’: Subatčius, Ro 
kiškio, Abelių. Buvo kalbė
tasi, ųr galima butų dabar 
susivienyti kaikuriuose 
daiktuose bent kelioms drau 
gijoms, jei jau visos nesu
tiktų. Gana malonus apsi
reiškimas.

Kuprėliškis (Pan. ap.). 
Kovo 6 d. čia buvo blaivi
ninkų kuopelės susirinki
mas. Kalbėta buvo daug. 
Buvo tartasi įtaisyti varto
tojų draugija, bet pasirodė 
— nėra kam varyti. Buvo 
paminėta taipogi įtaisyti 
blaivininkų arbatnamis, bet 
ir vargiai bus išpildyta... 
Patėmijau, kad užklausus, 
atsakymai vis duodami juo
kais, ypač tuomi atsižymi 
senieji. Gailu, kad jaunieji 
neprisideda prie musų kuo
pelės — nėra nei vieno vai
kino, nei merginos. Jau pra
dėta ruoštis taisyti lietuviš 
kas vakaras šv. Stanislovo 
dienų.

“Liet. Uk.”

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.

Švabach’s vėl kandidatas.
Kai-kurie Prūsų lietuviai 
buvo norėję pravesti šiemet 
Vokiečių valstybės seiman 
lietuvį atstovų, nebe vokietį 
(dabar lietuvius atstovauja 
tenai vokietys Švabach’s). 
Tilžės ir- Pakalnės valsčių 
lietuvių rinkimų draugijos, 
kaip apie tai rašėme, pastatė 
savo kandidatu lietuvį ūki
ninkų Strėkį. Bet Klaipėdos 
ir Šilokarčomos valsčių su
sirinkimas nutarė vėl bal 
suoti už vokietį Švabachų, 
kaipo “goresnįjį” atstovų 
Taip lietuvių balsams susi 
skaldžius, žinoma, nebėra 
vėl vilties, kad praeitų Strė 
kys, juo labiau kitas kokis 
lietuvis. Dėlto p. Bvahach’ 
laišku į “N. Liet. Geitungų’ 
(No. 45) praneša, jog kad ir 
nenorėjęs pirma statyti iš 
naujo savo kandidatūros

kad užleidus vietų lietuviui, 
jeib jie to norėtų, dabar, ma
nydamas tokį lietuvių rinkė- 
ų balsų susiskaldymų, su- 
inkųs vėl būti Prūsų lietu

vių atstovu Vokiečių parlia- 
mente. Darus jis tai dėlto, 
og matus, kad dėlei tokio 
ietuvių rinkėjų balsų susi

skaldymo Prūsų lietuvių 
reikalams tik kenksmas ga- 

s būti, nes lietuvis kandi
datas jokiuo budu jau ne- 
legalėsiųs praeiti. Lųbdarvs 
□onas Švabach’s!

“Viltis”.

Korespondencijos.

BOSTON, MASS.
Musų bažnytinėje salėje 

apkiai esti rengiamos pra- 
albos. Gavėnios laike buvo 

trissyk. Vienas surengė ‘Tė- 
ynės Mylėtojų’ • draugija, 

kitas “Blaivininkų Sujun
gęs” kuopa, o trečiųsias 
‘Labdarybės draugija”. O 

dar, antrų j į nedėldienį po 
Velykų buvo prakalbos S.

R. K. A. kuopos. Visose 
Šiose prakalbose dalyvavo 
mn. T. Žilinskas, taipjau ir 
riti kalbėtojai, vietiniai ir 
svečiai iš kitų miestų, tarpe 
airių įžymiausi buvo p. 
iutkauckas iš New York’o 

ir p. Juška iš Lawrence. P. 
iutkauckas pas mus kalbė- 

o gana rimtai, bet kitose 
vietose, kaip girdėt, ir jis 
moka nupliovot ne prasčiau 
už kitus cicilikus. P. Juška 
yra dar jaunas kalbėtojas, 
iet turįs nemažų oratoriškų 
;alentų. Prakalbose Labda
rių surengtose buvo prisike- 
inę prabilti ir musų “pir

meiviai”, bet neprabilo. Ša
to, buk kryžiaus pabūgę...

Gi musų socijalistai labai 
mėgsta diskusijas varyti. 
Jei kas mano, kad jie gvil
dena darbininkų klausimų, 
;as labai klysta. Musų soci
jalistai tokiais menkniekiais 
užsiimti neturi laiko, nes jie 
;uri tikėjimų griauti. Ko 
neįstengė padaryt Volteriai, 
Renanai, tai pasirįžo atlikti 
musų cicilikai. Tik vargas, 
diskusijos, kaip pats “^Ke- 
eivis” pripažįsta, jiems ne

sisekdavę. Apart išrecitavi- 
mo ųamieje išmoktų f ražų, 
gyvai paimtų iš Dembskio 
ir Šliupo veikalų”, nieko

je” dargi jį pavadino “ra 
kaliu”, bet prieš tai ii’ aš
protestuoju. Juk visam Bos
tonui negražu... Bastenis.

indomesnio nepasirodyda
vo. Tokiu budu varomos dis
kusijos, žinoma, virto vien 
enktynėmis — kas geriau 

nupliovos. Galop įsikišo į tų 
dalykų “Ukėsų kliubas”, 
tūrio buste tos diskusijos 
luvo rengiamos. Ir disku- 
;antus išvijo... “Keleiviui” 
asai “Ukėsų kliubo” pa

sielgimas nepatiko. Jis išva
dino tos.draugijos sąnarius 

fanatikais, atžagareiviais, 
tamsuoliais... nes, girdi, 
nuo to laiko svietas yra pa- 
iovęs progresuoti, kadangi 

diskusijos ir progresas vie
nas be kito būti negali. Man 
rodos, kad tai nevisiškai yra 
teisinga. Svietas visada žen
gė pirmyn, tik męs lietuviai 
buvome atsilikę, o ypač mu
sų laikraštija. Dabar, reikia 
pripažinti, ir toji pradeda to 
bulintis. Jeigu męs sulvgin- 
bume savo dabartinę laikraš
tiją su tųjų, kuria turėjome 
20 metų atgal, tai progresas 
pasirodys aiškus. Su tuomi 
progresu nesugeba žengti
vienas “Keleivis”. Jo turi-•
nys po senovei žiaurus ir 
neaptašytas. Mat toks ra
šymo būdas patinka tam
sioms minioms, iš kuriu ta 
sai laikraštis gyvena. Reik 
tad nrinažinti, kad “Kelei
vis” yra dideliu fanatik.. 
ir pirmos rųšies atžagarei
viu. P. BaleviČius “Tėvynė-

NEW BRITAIN, CONN.
Šitame miestelyje musų 

brolių lietuvių gyvena su- 
viršum du tūkstančiu ii- turi 
šešias pašalpines draugijas 
ir šiaip įvairių kuopelių. 
Tarp jų buvo net 3 kuopos 
Sus. L. A. Bet aplaikę nau 
jus įstatus neapsiėmė jų pil
dyti ir dvi tuojaus pakriko, 
o trečioji, 34-toji kuopa dar 
gyvuoja, bet jau taip silp
nutė, kad kas dien’ tikima
si paskutinės jos valandos. 
Užtai 109 kp. Susiv. L. R. 
K. A., užsimezgusi 23 d. s pa 
lių 1910 m. per storonę pra
kilnesnių musų tautiečių ir 
Susiv. prezidento p. J. Rik- 
toraičio, žymiai auga ir uo
liai darbuojasi rengdama 
prakalbas. Vienas prakalbas 
turėjo sausio mėnesyje, o 
antras 23 d. balandžio, apie 
kurias ir noriu parašyti.

Žmonių į prakalbas buvo 
susirinkę bent pora šimtų. 
Pirmiausia kalbėjo gerbia
mas kun. Žebris apie girtuo- 
klybės blėdingumų ir skait
linėmis parodė, kiek lietu
viai tėvynėje išgeria kibirų 
'alaus ir degtinės ir kiek šim
tų tūkstančių rublių ant to 
išleidžia vienais .metais, o 
rusų valdžia turi iš to žymų 
pelnų. Antruoju kalbėtoju 
buvo kun. Saurusaitis, pla
čiai žinomas blaivybės pla
tintojas. Pasakojo apie blai
vybę ir ragino neivbritonie- 
čius sutveri pilnosios Blai
vybės kuopų. — Gerai butų 
uždėjus New Britain’e Blai
vybės skyrių, tik nėra kam 
pasidarbuoti. — Toliaus kn. 
Saurusaitis kalbėjo, kaip 
vargas gimdę socijalistus, o 
girtybė peri vargų; tokiu 
budu girtybė socijalistams 
močiutė.

Trečias kalbėjo Susiv. L. 
R. K. A. pirmininkas p. J. 
Riktoraitis, kuris išparodė 
Susivienijimo naudingumų 
ir ragino rašyties į jį, nes 
kur vienybė, ten ir galybė. 
Pn. Riktoraičiui pabaigus 
kalbėti, prisirašė prie 109 
kp. penki nauji nariai. Tar
pais deklamavo jaunos mer
gaitės, ir visa publika buvo 
labai užganėdinta, kų ir iš
reiškė gausiu rankų ploji
mu.

Prakalboms pilnai pasise
kus 109 kuopos valdyba ta
ria širdingų ačių, kaip kalbė 
tojams, taip ir klausytojams 
nepatingėjusiems susirinkti 

Pr. Mikneviče.

siima ir vertelgyste, turime 
keliai lietuviškas krautuves 
ir neblogai joms sekasi.

Ačių lietuvių vienybei įr 
gražiam sutikimui turime ir 
draugijų šv. Baltramiejaus 
Apaštalo vardu, prie kurios 
priguli 90 vyrų, ir moterų 
draugijų Panelės Švenč. Ne- 
nust&jSneios Pagelbos su ,30 
sųhafių. Abidvi gerai gy
vuoja. Penkiolika lietuvių 
turi nuosavius namus, o kiti 
— šiek tiek pinigo. Gaila 
tik įf labai gaila, kad męs 
neturime savo bažnyčios, 
kur galėtumėm susirinkę 
prigimtoje kalboje Dievų 
garbinti ir pasiklausyti gra
žių phmokslų. Ne vienų teko 
išgirsti skundžianties; gir
di, būtumėm visai laimingi, 
kad turėtumėm bažnyčių ir 
lietuvį kunigų.

Mieli broliai lewistęn ie
čiai, ar-gi jums niekad ne
užėjo ant mislies, kad męs 
lengvai galėtumėm turėti 
savo bažnyčių ir kunigų, tik 
daugiau sutarties ir pasidar
bavimo. Dirbkime visi iš- 
vien, aukokime po kelis cen 
tus tam tikslui, o pamatysi 
te, jog už kelių metų pasi- 
statjrsime gražių bažnytėlę 
ir parsikviesime dvasiškų 
vadovų. Vien tik po $5.00 au 
kojant, jau turėsime $2500. 
Kartais daugiau praleidžia 
me visokiems niekniekiams 
ir nepaisome, tai nesigailė
kime šventam reikalui. Pa
darykime tik pradžių, to
liaus Dievas mums padės. 
Atsiminkime, kaip bus 
mums malonu nuosavoje 
bažnytėlėje melstis, šliubų 
imti, vaikučius krikštyti, iš
pažinties ir prie šv. Komu
nijos eiti ir galop aplaikyti 
paskutinį patarnavimų — 
gedulių pamaldas už musų 
dūšias.

Prie darbo tat, broliai, 
prie darbo!

' Antanas Kontvainis.

CENTRAL BROOKLYN, 
> N. Y.

1

LEWISTON, ME.
Bitas miestelis ne labai di

delis, stovi labai gražioj vie
toj ir neišpasakytai švarus, 
nes čionai beveik visos dirb
tuvės audiminės ir vandeniu 
varomos, tai neužteršią mies 
to dvokiančiomis šiukšlė
mis ir nenuodija orų troški
nančiais durnais. Be to gatve 
saliais prisodinta medžių ir 
yra sodas arba, kitaip vadi
nant, parkas, pilnas takelių, 
gėlių ir sėdynių ir smagu 
jame pasilsėti po sunkaus 
dienos darbo ir pakvėpuoti 
grynu oru Palei patį miestų 
bėga didoka upė Audrasco- 
gina (f). Vienu jos krantu 
traukiasi nuo šiaurinio gele
žinkelio tilto iki Bleaohie- 
riaus (?) kalnui visos Le- 
wiRton’o dirbtuvės; antru 
gi — miestelis Auburn, Me., 
kuriame gyvena keletas mu
sų brolių lietuvių.

Kiek man teko patirti, 
Lewistone gyvena lietuvių 
apie 500; visi gražiai sutin
ka tarp savęfe. Keli jų už-

hunuose ir ten gaiviuosį alu
mi ar degtine.

Subatoj, 29 d. balandžio 
sustraikavo mašinų šapos, 
prašo sumažinimo darbo va
landų.

Gegužės 1 d. suėjo metai, 
kaip liejyklos straikuoja be 
pasekmės. Unija nori strei
kų užbaigti. Taigi lauksime 
galo. Visko liudytojas.

ATHOL, MASS.
Manau niekur tokių keis

tų lietuvių nėra, kaip pas 
mus — taip vadinami: Va
baliukai. Jei vieni kų pra
dės veikti, tai kiti tuoj ims 
išjuokti, ardyti, nes pavv- 
dlųs. Girdi, kam jie tų pra
dėjo, o ne aš. Pasidėkavo- 
jant tokiems atžagareiviams 
jau mirė trįs parapijos, be- 
nai, o dabar norėtų išardyti 
Teatrališkų draugijų ir tik 
kų susitvėrusių iš naujo pa
rapijų. Nesibijojome pavy
duolių, kol jie veikė vien žo
džiu. Bet štai 29 bal. moterų 
dr-ja “Aušros Vartų Pane
lės Švč.” parengė šokį, ant 
kurio vietiniai lietuviai bu
vo muzikantais. Nenaudė
liams nepatiko kad ne ang
lai muzikantai (nors kaip 
anglai griežia, tie patįs spor 
tai netropija šokti, iš ko an
glai turi juoko). Susitaisė 
govėda — visi jauni sportai 
— ir sustoję ant gatvės, at
kalbinėjo einančius, vadi
nas boikotavo lietuvius mu
zikantus. Prie jų prisiplakė 
ir kelios merginos, žinoma, 
tiems sportams lygios, ir už 
tuos pinigus, kų butų užmo
kėję įžangos į salę, nusipir
ko svaiginančio raugalo ir 
nedėlioj darė šokį su muzi
kantais anglais, visi apsėdę 
aplink bačkų. Tai bent did
vyriai. Vietoje nueiti ant 
□arapijos mitingo, jie apie 
bačkų susėdę straikuoja.

Taip, broliai; jei vieni kų 
veria, kiti ardykim, boiko- 
;uokim, tai bent nors tuomi 
atsižymėsime.

Onytės draugė.

kur draugijų kareiviai apsi
mainydami sergėjo per dvi 
naktis iki “Prisikėlimui”.

Oras nuo švento .Jurgio 
atšilo ir staiga visi medžiai 
sužaliavo.

Siuvėjų darbai visai silp
nai eina, daug lietuvių be 
darbo.

Iš priežastiųs abiejų 
Susivienijimų Seimų abi 
pusės juda, pinigus viso
kiais budais renka padengi
mui Seimo lėšų, kurios bus 
nemažos. Vieni į puikybę ke 
liasi, kiti apmaudu apsime
ta ar pavydu, net iš vyriš
kos vagos iššoka; bet laikui 
slenkant vėl viskas nurims
ta.

Čia užsidėjo nauja drau
gija Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto, katali
kiškai tautiška. Jos konsti
tucija varžiai užgina sąna
riams pasimesti su savo mo- 
tere, o gyvent su kita arba 
imti šliubų ar vaikų krikšty
ti pas kokį pryčerį. Prasi- 
žengiantiejie tampa išbrauk 
ti iš draugijos. Susirinki- 
man jokių svetimų komite
tų neįsileist, į jokius centrus 
neprigulėt, kurie tik ištvir
kina draugus. Ši draugija kų 
galės veikt, tai tik viena 
veiks ir jokių susinešimų su 
eitais neturės. Konstituci
jos nevalia bus nubalsuot, 
kad tik vienas narys laiky
sis jos. Žada laikytis bažny
čios, bet nariai turi liuosy- 
)ę religijos priedermių pil
dyme; tik kas nedorai pa
sielgs, bus išmestas laukan. 
Kažin ar seksis išpildyt tų 
viskų. J. K.

tas padainavo “Lietuva tu 
brangi” ir “Ant kalno kark 
lai siūbavo”. V. Vieraitu- 
kas deklemavo eiles “Poš
kus Laimingas”. Paskui p. 
J. R. užėmė vietų kalbėti 
apie Šus-mo, naudingumų. 
Aiškino gana plačiai ir ra
gino rašyties prie tos bran
gios katalikiškos organiza
cijos. Pertraukus jam kal
bų. vėl vaikai padainavo “Bi 
rūtų”, “Tu Lietuva tu Dau
guva” ir V. Vieraitukas vėl 
deklamavo “Ašaros tarp 
juokų”. Toliaus p. J. R. kal
bėjo apie mokslų. Sakė mil

ini būtinai reikia daugiaus 
mokslo be? vienybės ir davė 
vėjo girtuokliams.

Męs, 98 kuopa ištariam 
širdingų ačių, p. J. R. už jo‘ 
tokias prakalbas ir pasi
šventimų labui S. L. R. K. A.

Klausytojų prisirinko 
apie 300. Butų prisirinkę 
daugiau, bet dalinant vai
kams plakatus netoli bažny
čios, kalektoriai atėmė, to
kiu budu daugumas nežino
jo-

Turime dvi S. L. R. K. Aj 
kuopas, bet tarp jų nėra vie
nybės, žinoma, abiems išvien 
dirbant, butų galima dau
giaus kų gero nuveikti. 98 
kuopa nors dar jaunutė, ir 
maža, bet per storonę darbš
čių vyrų pradeda žengti kul
tūros keliu. J. Vieraitis.

30 d. balandžio buvo pir
mas po Velykų šliubas An
tano Baltaičio, vietinės soci
jalistų kuopos vado, su Ka
zimiera Deltute. — Nors 
musų broliai, atsitraukę nuo 
bažnyčios, niekina jos moks
lų ir išjuokia jos tarnus, bet 
svarbiausiose savo gyveni
mo valandose ieško jos pa
laiminimo. — Veselninkų 
tarpe buvo vienas brolis (pa 
vardės įrėminėsiu), kuris pa 
sielgė bažnyčioje blogiau, 
negu girtuoklis karčemoje. 
Visų laikų juokės, garsiai 
šnekėjo, krėtė šlykščius špo
sus, žodžiu užsilaikė tikrai 
piemeniškai. Gaila, kad ųe- 
buvo kam išmesti jį iš diev- 
namio laukan;

128 d. balandžio, pėtnyčio- 
je, apie 9-tų valandų vakare 
plyšo cukrainėj milžiniška 
cukraus dulkių mašina. Po 
ekspliozijai ugnelė pasiro
dė ant syk’ šešiuose augš- 
čiuose. Darbininkai sprūdo 
lauk* kaip kas įmanydamas. 
Pabrikc dirbo daugiausia 
lietuviai ir lenkai, anglų vi
sai mažai.

Darbininkams iš nelaimės 
vietos bėgant, vieni jų buvo 
basi, kiti tik su apatinėm 
drapanom, be kepurių, žo
džiu puspliki ir labai persi
gandę. O moterų ir vaikų, 
kurių vyrai ir tėvai dirbo 
ant naktų, verksmų sunku 
ir aprašyti.

Nevienas gal pamislys, 
jog taip laimingai nuo neti
kėtos mirties išsigelbėję mu 
sų tautiečiai padėkavos Aug 
ščiausiam jo namuose ir pra 

apsaugot juos nuo 
nelaimių ateityje 

! Jie susirinko sa-

Musų tautiečiai, paragin- 
i gerb. kun. J. J. Jakaičio, 

30 d. bal. turėjo viešų susi
rinkimų su mieriu padėti pa 
matų lietuviškai parapijai, 
kuri mums taip nuo seniai 
reikalinga. Nors nedaugiau- 
sia buvo susirinkę, bet visgi 
išrinkom komitetų ir kolek- 
orius kurias galima pasi

tikėti, nes tai jauni energiš- 
li vyrai, kurie gal nenuleis 
rankų pradėję darbuoties. 
Draugai tik prisidėkim visi, 
kas kuo galime — darbu ar 
turtu, o trumpam laike ture 
sime pamatų savo bažnytė
lei. Sunkus tai darbas, rei- 
kalaunųs spėkų, turto ir lai
ko; bet visgi jau pradėję 
nebenųleiskim rankų, kaip 
kad buvo jau su pirmutinėm 
trim parapijoms.

Ex-Vabaliukas.

Motiejus Žolinas mirė 23 
d. lapkričio 1910 m., sulau
kęs 60 metų senumo. Ameri
koj pergyveno 40 metų. Bu
vo geras katalikas iki pat 
mirčiai. Iš giminių paliko 
antrų moterį, du broliu ir 
vienų seserį. Mykolas ir Mag 
delena gyvena Pittsburge, o 
kitas brolis Kazimieras Bal- 
timorėje. Velionis Motiejus 
paėjo iš Suvalkų guber., Vii 
kaviškio pav., Paežerių gmi
no, Šunskų par., Vladiškių 
kaimo. Jei kas plačiau norė
tų žinoti apie nabašnikų, lai 
atsišaukia ant šio adreso: 
Kazimieras Žolinas, 26 S. 
Greene St., Baltimore, Md.

BALTIMORE, MD.
“Žvaigždės” 17 No. tūlas 

Parapijietis aprašo Velykų 
apeigas pavadindamas jas 
40 valandų atlaidais. Pa
prastai musų šv. Jono Krikš 
tytojo bažnyčioje atsilieka 
40 valandų, atlaidai spalio 
mėnesyje prieš Visų Šven
tę; o dabar nebuvo 40 valan
dų atlaidai, tik didžiojoj pėt 
nyčioj ir subatoje buvo Jė
zaus grabas išpuoštas ir kad 
klebonas išsirūpino nuo kar
dinolo pavelijimų atlikti vi
sas Velykų apeigas lietuviš
kai, tai nėkurie mislija, kai 
40 vai. atlaidai. Jie nematė, 
kad baltas velionėlis dengė 
Monstrancijų, ir kad krvžius 
prieš altorių paguldytas.

NORTHAMPTON, MASS.
27 d. balandžio atsilankė 

pas mus kunigas Jakaitis iš
klausyti lietuvius velykinės 
išpažinties. Prie progos pa
sakė pamokslų, ragindamas 
žmones prie blaivybės, aiš
kiai išrodinėdamas alkoho
lio kenksmingumų žmogaus 
sveikatai. Ragino taiposgi 
skaityti katalikiškus laikraš 
čius, ir patarė užsisakyti 
“Draugų” kaipo rimtesnį ir 
moksliškesnį už kitus laik
raščius. Taigi keli ir užsisa 
kė užmokėdami kun. Jakai 
čiui, nes jisai prižadėjo ir 
tame pagelbėti.' nusiųsti pi
nigus Redakcijon savo lėšo
mis. Męs, Northamptori’o 
lietuviai, esame labai užga
nėdinti, ir ištariame kun 
Jakaičiui širdingų ačių!

Bielskis.

HAVERHILL, MASS.
Vietinė šv. Jurgio parapi

ja rengia ant 20, 22 ir 23 d. 
gegužės fėrus ant italų sa
lės, River st. Dalyvaus ke
turios draugijos: šv. Kazi
miero kareivių, šv. Juozapo 
ir moterų Neperstojančios 
Pagelbos ir šv. Mykolo len
kų draugija.

Įžanga visiems trims .va
karams 50c., vienam — 25c.

Užkviečiami visi koskait
lingiausiai atsilankyti. Kas 
ateis nesigailės.

Komitetas.

WORCESTER, MASS.
, Balandžio 30 d. 98 kuopa 
S. L. R. K. A. parengė pra
kalbas ant Beaver Hali. Kai 
bėtojas buvo užkviestas S. 
L. R. K. A. prezidentas p. J. 
Riktoraitis iš Waterbury, 
Conn. Kuopos sekr. J. M. 
Vieraitis atidarė susirinki
mų melsdamas visų ramiai 
užsilaikyti. *

Programas buvo toks: 
Pirmiausia vaikų kvarte-

i - i t

LIETUVIAI SVETUR.

Argentina. Darbas čia 
šiuosmet eina sunkiau, negu 
pernai. Lietuvių Argenti
noje yra labai daug. Nese
niai trįs lietuviai gerai lai
mėjo lioterijoje: pasidalino 
po kelis tūkstančius.

Marijinskas (Tomsko 
gub.). Marijinskas yra už 
200 verstų nuo Tomsko į ry
tus, prie Siberijos geležin
kelio, prie Keja upės. Prieš 
50 metų ir miestas vadinosi 
“Keja”. Marijinskas yra 
apskričio miestas; gyvento
jų tūri apie 20,000. Šalę 
miesto ant kalnelio — gra
žios katalikų kapinės prie 
didžiojo vieškelio7 kuris ei
na iš Tomsko Irkutskan. 
Pirmieji Marijinsko gyven
tojai buvo daugiausia lietu- 
viai iš Kauno ir Vilniaus gu
bernijų išvaryti per lenkme
tį. Kai ištiesė geležinkelį per 
Siberijų, tada ir daugiau at
plaukė lietuvių. Dauguma 
jų ligšiol stipriai turis savo 
tikėjimo ir savo prigimto
sios kalbos.

Marijinske taip-pat daug 
buvo ištremtų ir kunigų 
(suskaito jų apie 50), kurie 
daugiausia buvo ištremti iš 
Lietuvos. Žmonės labiausiai 
mini du broliu kunigu Šar- 
kausku iš Žemaitijos, kurie 
paskui sugrįžo savo šalin.

1904 m. Marijinsko kata
likai pradėjo statyti medinę 
bažnyčių. Vietų jai pašven
tino kun. Juozapas Demikis. 
Tomsko džiakonas, šv. An
tano dienų 13 birželio. Pa
baigta bažnyčia statyti 1905 
m. Bažnyčia daili, turi tris 
altorius: šv. Antano, V. Jė-
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zaus ir sv. Panelės, yra baž
nyčioj didelis gražus šv. Ka
zimiero paveikslas.

Pirmuoju Marijinsko baž 
nyčios klebonu buvo. kun.’ 
Kazimieras Musteikis; an
truoju klebonu kun. Karo
lis Bielinis. Dabar Marijins
ko bažnyčia yra Tomsko pa
rapijos filija.

“Šaltinis”.

Naujienos iš 
Amerikos.

Pardavė Baldwino pabri
kas.

Philadelphia, Pa. Pastaro 
mis dienomis parduota žino- 
Inos šio miesto lokomotyvų 
Ipabrikos firmos Baldwin 
HLocomotive Works. Pirko 
[jas bankierių firma l)rexel 
Lnd Company, užmokėdama 
įimtą penkiasdešimts milijo 
lių dolerių. Spėjama bankie- 
mus nupirkus pabrikas dėl 
Fierpont Morgano, garsaus 
Inilijonieriaus.
■Demokratas Baltimorės ma

joru.
Baltimore, Md. Smarki 

Lolitiška kova, kurioje kiek
viena partija dirbo išsijuo
kusi, kad tik užtikrinus sa
lo kandidatams pergalę, už- 
■baigė demokratę! laimėji- 
liu: išrinkta miesto majoru 
lames H. Preston, demo
kratas. Pastarasis tečiaus 
lik dauguma penkių šimtų 
kaišų pergalėjo savo opo
nentą. — Viso balsuotojų 
fcuvę 200,000.

r Brangus poeto laiškas.
I New York, N. Y. Per lici- 
Itaciją knygų ir autografų 
Larsių vyrų parduota už 
Bl.700 laiškas plačiai žino
mo poeto Edgar’o Aliau 
V*oe, nuosava jo ranka ra
šytas 1848 įlietais draugui, 
luriame Poe aprašo savo 
'kasdieninį gyvenimą ir lite
ratišką darbą. Laišką nu
pirko G. S. Hillman.

Juokingas atsitikimas.
St. Louis, Mo. Tūlas Jo

kūbas Belley iš Walnut 
Park paskirtą dieną ir va
landą turėjo būti teisme ir 
ginti savo bylą. Atėjus tes- 
mo dienai Belley rengėsi į 
St. Louis, o kad vienam ne
būtų nuobodu važiuoti, su
manė ir pačią vežties. Bet

I
kolei jai čevervkus užraišio
jo, šįebę užsegiojo ir skrybė 
lę prismeigė praėjo pora va
landų, nes labai nevikriai 
viską darė, ir ant paženk
lintos valandos nestojo. Tei- 
jsėjas manydamas Belly vi
sai neateisiąs, pasilaikė 
tūkstantį dolerių jo kauci
jos, kurią paskui j linkdamos 
sugrąžino, kaip dažinojo, 
kas buvo priežasčia apskųs
tojo pasivėlinimo.

Garsi kadaisia; artistė mirė.
į Ne\v York, N. Y. Ponia 
G. W. Stoddart, kadą tai 
garsi aktorė, mirė savo anū
ko namuose. Stoddart’ienė 
buvo sąnare žinomos tuo 
laiku Bostono trupos ir 
“Dre\v’s Areli Street Thea- 
tre” Philadelphijoje, kur ji 
lošė su garsiais Edwin 
Booth, Forrest ir kitais.
Rado dynamitą po slenks- I čiu.

F Danville, III. Saliuninkas 
[Louis Goldman atėjęs išry
to į savo karčemą rado po 
slenksčiu penkis dvnamito 
šmotus ir uždegtą knatą. 
Jeigu Goldman butų pasivė
linęs kelias minutas arba 
nebūtą patėmijęs, kas po

slenksčiu guli, tai ne tik sa
ldinas su juomi, bet iv visas 
didelis namas butų į orą iš
lėkęs.

iPolicija, nore uoliai dar
buojasi, negali tečiaus su
sekti niekadėjų. Matyt no
rėta karčemninkui atkeršy
ti.
Draudžia prigulėti prie slap

tų draugijų.
Lansing, Mich. Michigan 

valstijos gubernatorius pa
sirašė ant biliaus, uždrau
džiančio slaptas draugijas 
visose augštesnėse mokyklo 
se. Iš priežasties uždraudi
mo tarp studentijos verda, 
nes kiekvienas mokinys ar 
mokinė prigulėjo prie ko
kios nors slaptos draugijos, 
o dabar turės iš jos išstoti 
arba kraustvties iš mokyk
los. Smarkiai agituojama, 
kad surengus mokinių strai- 
ką, bet vargiai tas ką pagel
bės.
Motina išdavė sūnų polici

jai.
New York, N. Y. Tūlas 

Henry Luley, 19 metų vaiki
nas tarnaudamas kinkoje, 
buvo vienatine parama mo
tinos ir septynetos jaunes
niųjų brolių ir seserų. Neti
kusio draugo prikalbintas 
važiuoti į Vestus, kur juo
du laukianti puiki ateitis, 
jaunas Luley neturėdamas 
kelionei pinigų, pavogė iš 
bankos aštuonis šimtus dole
rių ir dingo. Mėnesiui laiko 
praslinkus pabėgėlis para
šė motinai iš Albany, N. Y. 
Teisinga moteriškė davė ži
nią bankos viršininkams, o 
tie jie nusiuntė nurodytuoju 
antrašu policiją, kuri rado 
Luley ’ą aršesniame negu 
“trampo” padėjime. Pasi
rodė, kad jojo kelionės drau 
gas ir tikras nelaimės už- 
trauktojas, atėmęs visus pi
nigus, nuvažiavo savais ke
liais, o Luley’ą paliko be 
cento prie dūšios.
Garsus gazietų išleistoj as 

gavo proto sumišimą.
AVashington, D. C. Žmo

nai reikalaujant pavesta 
Stilson’ą Hutchins’ą psy- 
chiatrų globai, nes spėjama 
jį turint proto sumišimą. 
Hutchins buvo uždėtoju ir 
savininku laikraščių “Wa- 
shington Post”, “Washing- 
ton Times”, “St. Louis Ti
mes”, “Dės Moines State 
Journal”, “Dubuąue He- 
rald” ir “St. Louis Post 
Dispatch.” Turto turi ketu
ris milijonus dolerių, už
dirbtus vien ant laikrašti- 
jos.
Carnegie gavo aukso medalį.

"VVashington, D. C. Milijo
nierius Andrius Carnegie už 
savo labdaringus darbus ir 
gausias aukas visasvietinė3 
romybės propagandai ap- 
laikė nuo Centralinės ir Pie • 
tinės Amerikos respublikų 
auksinį atsižymėjimo meda
lį. Ant vienos medalio pu
sės padėta parašas “Bene- 
factor of Humanitv” (žmo 
nijos geradarys), ant antros 
— “The American Kepub- 
lics to Andrew Carnegie” 
(Amerikos respublikos An
driui Carnegiui). Dovaną į- 
teikė Carnegiui Meksikos 
ambasadorius akiveizdoje 
prezidento Tafto ir senato
rių. Prezidentas pasakė pra
kalbą, išgirdamas Carnegio 
labdaringumą.

Matyt mėgo bananus.
Jackson, Miss. Nuteista 

mirčiop negras Tom Shack 
už nužudymą šerifo Talbo
to. Išgirdęs teismo ištarmę 
Shack pareikalavo, kad iki 
jo mirties duotų jam tiek ba 
nanų, kiek galės« suvalgyti. 
.To prašymui nBana pada

ryta, ir pirmą dieną Shack 
suvalgė keturiasdešimts ba
nanų. Nelaimingąjį pakais 
birželio mėnesyje.

Kirmėlės sulaikė trūkį.
Tulsa, Okla. Pasažierinis 

trūkis, bėgantis iš Tulsa į 
Mąnford’ą puškelyje užva
žiavęs ant tilto tapo sulai
kytas kirmėlių. Trūkio ra
tams sutrynus daugybę kir
mėlių, relės pasidarė taip 
slidžios, kad trūkis neįsten
gė nei iš vietos pasijudinti. 
Turėjo pirmą vėžes nušluo
ti, ir tik tadą trūkis, ne
stabdomas toliaus nudundė
jo-

Jaunuomenes pasiunte- 
nybe. )

Tu jaunuomene, tu skrisk 
lig padebesų

Ir kaip saulė tėvynei spin
dėk!

Skrisk kol laikas, augštai, 
pasigirk iš darbų,

Prieš skersius, silpnus ne
drebėk !
Taip šaukia musų poetą 

Margalis savo “Odoje į jau
nuomenę”. Ir ištikro, ji turi 
didelį uždavinį žmonijos gy
venime ir didelę pasiuntenv- 
bę ant žemės. Nuo jaunuo
menės priklauso ūjnmrūšių- 
jų tautų atgimimas, gyvuo
jančiųjų gi pakilimas ant 
augštcsnio ir tobulesnio sa
vo gyvavimo laipsnio. Ne 
veltui pas civilizuotas tautas 
į jaunomenę yra ypatingai 
atkreiptos visuomenės akįs, 
rūpinasi ja kiek galėdami, 
steigia geras mokyklas, ren
gia gerus mokytojus, moko
ma viso to, kas reikalinga 
prirengimui iš jos geros kar
tos, atsidavusios savo krašto 
savo tautos ir tėvynės labui. 
Tuo labiau mums ji yra brau 
gi ir privalo būti visuome
nės gerbiama ir branginama, 
nes jai priklauso taippat ir 
musų Tėvynės atgimimas ir 
ant jos atsiremia musų tau
tos restauracija. Jaunuome
nė, sulyg šių laikų publicys- 
tų, yra musų tautos žiedas 
arba gėlė, kuri turi prie at
sakomų aplinkybių išduoti 
vaisius, vaisius ne by ko
kius, bet gerus, sveikus, jai 
naudingus, vaisius tokius, 
kuriais musų tėvynė galėtų 
prieš kitus pasigirti, jais pa
sididžiuoti. Tečiaus išdavi
mui tų taip pageidaujamų 
vaisių, reikia taippat, kad 
toji pati gėlė butų nepaga
dinta niekuomi, kad butų 
sveika iš visų pusių, nes tik
tai tokia gėlė teįstengs iš
duoti gerus vaisius ir tuomi 
atnešti savo šaliai naudą. 
Panašiu būdu, kaip toji gė
lė, kuri gražiai, linksmai 
auga ir plėtojas, džiugina 
jos savininką ir prižiūrėto
ją, taip pat yra ir su jau
nuomene, kuri dorai auga 
ir plėtoja, savyje dvasios jie- 
gas, kuri stengiasi suprasti 
ir pažinti savo augštą tėvy- 
nainišką pasiuntenvbę, kuri 
stengiasi tapti gerais savo 
tautos piliečiais ir tėvynai
niais, mylinčiais savo augš
tas, šventas priedermes, iš
plaukiančias iš tos pasiunte
nybės, — toji jaunuomenė 
vra tautai ir visuomenei di
deliu džiaugsmu ir laimin
gesnės ateities viltimi. Bet 
ar supranta musų lietuvių 
jaunuomenė tą augštą savo 
pasiuntenvbę prikėlimui tau 
tos iš amžino letargiško mie-

*) Kalba sakyta Balan
džio 9 dieną susirinkime 
Literatiškosios Draugijos: 
“Lietuvių Viltis” Orcbard 
Lake, MicK

DRAUGAS

Karveliai.

go? ar ji stengiasi išlavinti 
savo sielos j iega s? ar ji sten 
giasi tapti garais piliečiais 
ir tėvynainiais, mylinčiais 
karštai savo tėvynę, savo 
šalį, savo kalbą, papročius 
ir tą viską, kas jai yra pri
gimta, ką nuo tėvų paveldė
jo? Ant šių svarbių klausi
mų, deja, reikia atsakyti, 
kad ne, nors jau turime di
delę jaunuomenės dalį, ku
riai nieko negalima būtų už
mesti ir galima butų atsaky
ti taip, bet tai tik išimtis. 
Abelnai imant ji dar saldžiai 
tebemiega, nesupranta ge
rai savo uždavinio, kurį tu
ri atlikti, neturi tų prakil
nių augštų norų, stoka jai 
savo pasiuntenybės gero su
pratimo. Stoka to viso jai 
dėlto, kad užmirus yra jos 
krutinėję tėvynės meilė ir 
kad yra didelė stoka dvasi
nio išsivystymo, paeinančio 
iš apsileidimo, tingėjimo, 
tuštybės ir iš nesisaugojimo 
blogų aplinkybių. 'Kortos, 
pypkė, alkoholis, tuščios kai 
bos yra musų jaunuomenės 
ypatybė ir jos devizą. To
kios dvasios apsėsta, ar gali 
pas ją širdyje rasties koks 
norints prakilnumas arba 
kokios norint gražios idėjos? 
Niekuomet! Pas svetimtau
čiu jaunuomenę tokių baisių 
ydų, nors su žiburiu ieško
tum, nerasi, dėlto, kad ji 
yra suvis kitokioj dvasios ir 
kūno atmosferoj’. Tatai iš 
tokios musų jaunuomenės, 
kokia dabar ji yra, visuome
nė nieko gera negali laukti 
nei tikėties; ji yra tiktai pra 
gaištimi ir nelaime tėvynei, 
neš kokia ji yra dabar, jeigu 
nepasitaisytų, tokia turėtu 
būti ir tėvynės ateitis, ka
dangi ji kadą nors turės už
imti vietą dabartinės senes- 
nėsės kartos ir likti tautos 
sąnariais. Ji gi palikusi vei
kiamaisiais tautos piliečiais 
arba sąnariais, nesupratusi 
ir neapsipažinusi su tėvy
nės ir visuomeniškai tautiš
kojo ir socijalinio gyvenimo 
reikalais, nesugebės atsi
spirti prieš visokias svetimų 
tautų neteisybes bei skriau
dai nesugebės išmintingai

savo šalyje .ūkininkauti ir 
visame kame užlaikyti tau
tos gyvenime tvarką ir har- 

į meiliją: nesugebės tokiu bū- 
[du pakelti šalyje kultūrą ir 
civilizaciją ir turėtų toli, 
toli pasilikti nuo svetimtau
čių. Ii* tikrai taip galėtų at
sitikti, jeigu musų jaunuo- 

; menė pasiliktų kurčia ant 
to viršuj minėto poėtos 
šauksmo, jei neklausytų sa
vo sąžinės balso ir tūnotų 
dąbartiniame apverktiname 
padėjime nei nemanydama 
pasitaisyti ir žengti pirmyn. 
— Tečiaus nereikia nustoti 
vilties. Pastaraisiais laikais 
duodasi iš viso ko patėmyti, 
kad jijė jau pradeda mąsty
ti arba svajoti apie pačios 
savęs reformą ir pradėti 
naują gyvenimą. Privalome 
tatai laukti su nekantrumu 
tų svajonių įkūnijimo ir ga
lima tvirtai tikėti, kad jau
nuomenė susipras, įuo la- 
biaus, kad musų visuomenė 
pradėjo jąja geriau rūpin
ties, steigti geresnes mokyk
las, reformuoti tas pačias ir 
taip išdirbti geresnes josios 
lavinimuisi aplinkybes, pa
lengvinančias jos prakilnių 
minčių bei svajonių įvvkdi- 
nimų. Skaičius tokių, ypa
tingai iš inokslan einančio
sios jaunuomenės, kurie ne
tiktai yra susipratę, bet jau 
pasekmingai darbuojasi ant 
tautiškai-kulturiško dirvo
no, kaipo tai Dovydaitis, 
Voldemaras ir daug kitu, 
ačiū Dievui, žymiai auga. 
Už užjūrio, Lietuvoj ypa
tingai studentai lietuviai 
augštesniųjų mokyklų, kaip 
Maskvos, Petrapilės ir Dor
pato universitačių stengiasi 
susiorganizuoti ir išvien va
ryti kultūros darbą. Jųjų 
tai rūpesčiu pradėjo išeidi
nėti Vilniuje “Aušrinė”, 
laikraštis, pašvęstas jaunuo 
menės reikalams su prakil
niu dainiaus obalsiu:
T darbą broliai, vyrs į vyrą 
Šarvoti mokslu įstabiu! 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuyos keliu!

Laikraštyje pasirodė pa
čios jaunuomenės puikios,

nors nesubrendusios apysa
kos, gražus straipsniai ir ei
lės, šaukiančios į vienybę, į 
bendrą darbą be skirtumo 
pažiūrų, luomų, bei užsiėmi
mų. Nors šis pastarasis šauk 
smas liko sulaužytas, nes 
tuojaus pradėta užgaudi- 
nėti svetimi jausmai ii- nuo
monės, nepatinkančios arti- 
mesniems to laikraščio va
dovams, nors " pagalios tas

• bendras darbas žlugo pasi- pe viešpatauja baisios ydos, 
dalijant jaunuomenei į kle- tečiaus, jeigu griebsimės už 
rikalus ir pirmeivius, t. y. į į darbo, sugebėsime jąsias iš 
dvi priešingi pusi, tečiaus pat šaknų išrauti. Turime 
visgi yra tai geras žingsnis i čia savo draugijėlę, nevar- 

' padalytas priekin. Kuomet žomą seminarijos perdėti-
supras ji genaus gyvenimo 
tikslą, toji kova tarp kleri
kalų ir pirmeivių pati per 
save žus. Tuo tarpu gi lietu
viškasis Parnasas ąpsidžiau 
gė... nes kas syk vis dau
giau ir daugiau randa savo 
šalininkų su aiškiai niato- 

’mais gražiais norais ir pra
kilniomis idėjomis. Iš musu 
5 milijoninės tautos vis dau
giau ir daugiau randasi to
kių, ką nesidrovi išreikšti 
ar ant rašto ar kur ant susi
rinkimų viešai ir atvirai sa
vo mintis; savo nuomones 
priešais piktžodžiavimus ir 
pašiepimus tamsesniųjų
bendrininkų, nenorinčių jų .blogus palinkimus ir viso

kias nedorybes; tiktai taip 
elgdamiesi išsidirbsime rim
tumą, teisingas pažiūras, 
tvirtą valią, gerą būdą ir at
sieksime savo tikslą — at
liksime musų pasiuntenvbę 
dėl gero savo tėvynės ir tau
tos. Sursum corda!

Kebų Raganius.
-------- - ---- ----------

prisidėti prie jokio darbo, o 
tebetūnojančiųjų ramiai sau 
tamsybėse.

Tos atgijančius, mokslan 
einančios jaunuomenės pa
našaus veikimo srovė iš Lie
tuvos persinešė net į užru- 
bežį: į Šveicariją, į Prūsus. 
Ameriką ir visur ten, kur 
tik randasi šioks toks būre
lis lietuvių mokslaeivių. Pas 
mus Suvienytose Valstijose 
jau taipgi bandyta susiorga
nizuoti visiems lietuviai! « 
katalikams mokslaeiviams į 
vieną didelę draugiją. Nors 
tas darbas nepasisekė, te
čiaus jei tik yra geri no
rai, galima tikėties,, kad 
greitoje ateityje pasiseks.

Tatai, kaip iš visko ma
tyti, musų jaunuomenė at
gis. Geras tai ženklas tėvy
nei, gera jai naujiena, ji 
džiaugiasi il» to. Ir kaip ne
turėtų džiaugties, jeigu jai

žada dabartinė jaunuomenė 
padėti naują pamatą, ant 
kurio kuomet nors turės at
silikti tautos restauracija ir 
apsireikšti naujas tautos gy 
venimas?! Neprivalome taip 
gi ir męs nuliūsti. ' Mieli 
draugai anaiptol, privalome 
džiaugties, kad dar turime 
laimę prigulėti prie tosios 
jaunuomenės, apie kurią čia 
eina kalba. Nors musų tar-

nių, kaip kad yra kitur; tu
rime savo knygyną, galime 
lankyti susirinkimus, gali
me šviesties, lavinties savo 
kalboje, rašyboje, literatū
roje; galime pratinties su
gyventi vienybėje... Ta
tai, br. draugai, naudokimės 
proga, kad paskiau nereiktų 
gailėties po laikui, kuomet 
apleisime šiuos murus ir ei
sime į svietą, kur netik patįs 
turėsime vaikštinėti tiesiu 
keliu, bet dar kitus su savi
mi vesti ir rodyti tikrą, tie
sų kelią. Tiktai darbu ir rū
pesčiu su ištverme teįsteng
sime iš savo širdžių išrauti

Pasišnekėjo.
Juozas, pas Joškų už sta

lo pasididžiuodamas, sako 
savo kaimynui: Tu per me
tus tiek pinigų neuždirbi, 
kiek aš prageriu.
Kaimynas atsikirto: Kas 
tiek gali uždirbti, kiek gero
vės per metus gali per savo 
gerklę perleisti.

Visi skaitykite

“Draugą”
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Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Church St.,

Pittston, Pa. •

Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokiu antrašu:

“DRAUGAS”
31a E. Market St., 

WILKESBARRE, PA.

xir bus tai spausdinimas konsti
tucija, flr plakatų, ar tikietų ar 
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačia 
antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St.,* /

WTLKES-BARRE, PA.

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus,

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utaminke).

REDAKCIJOS PASTABOS.

Kad gerai supratus dabar 
tinį Meksikos padėjimą, rei
kia žinoti kaikuriuos daik
tus.

Pirm visko metasi į akis 
faktas, jog maištas arba re
voliucija, kaip kiti sako, yra 
praplitęs smarkiausiai šiau
rinėje Meksikoje, Suvieny
tąją Valstiją pasieniais — 
čia bent pripažįstama maiš
tininką vado, Francisco I. 
Maderos valdžia. Šitas kraš
tas, beveik visas, yra ranko
se šešią šeimyną. Ją pavar
dės: Terrazas, Enriąue Crėel 
Limantour, Ramon Corral 
Trevenio ir Madero. Ypač 
plati ir galinga yra Maderos 
šeimyna. Įkūrė ją senis 
Everisto Madero (mirė pra
eitą mėnesį) ir savo turtus, 
apkainuotus 30 milijoną do- 
lerią, paliko savo vienuoli
kai suną. Tarp ją yra dabar
tinio maišto vado tėvas, 
Francisco Madero. Visos tos 
šešios šeimynos yra tarp sa
vęs susigiminiavusios ir su
daro galingą oligarchiją, su 
kuria prisieina derėties
Diaz’ui ir centro valdžiai.
Todėl Corral’ai, Creel’iai,!bet kaip užtikrina Meksikos 
Limantoura’i ir kitokie var- “kukuridzos karalius”, Ze-
dai dažnai figūruoja aprašy 
muose naujalaikią atsitiki
mą Meksikoje. Užtenka pri
minti, jog dabartinė dešinio
ji Diaz’o ranka Jose Yves 
Limantour ir maištininkų 
vadas Francisco I. Madero 
yra artimi giminės; tuomet 
tik suprasime, dėlko Meksi
kos vyriausybė pradėjo de
rybas su maištininkais, ku
rių vadas iki nesenam laikui 
slapstėsi badai . urve, kal
nuose.

ferino Dominguez, niekados 
prižadėjimo neįvykįs. Daly
kas tame, kad tamsąs, visa
dos badaujantieji baudžiau
ninkai negalės pasekmin
gai dalyvauti viešame gyve
nime, kol neapsišvies ir neį- 
gys šiokios tokios nuosavy
bės. Pats Diaz jau siulija 
duoti neturintiems nieko 
baudžiauninkams žemės, ne 
dykai, bet ant išmokesčio 
(taip, kaip buvo, padaryta 
Rusijoje 1861 m.). Tordu

Bet kas yra tas Madero, 
jaunesnysis 1 — Tėvas ir gi
miniečiai atsako, kad jauna
sai Francisco yra vegeteri- 
jonas, vadinasi, nevalgo mė
sos; spiritistas, vadinasi, ti
ki į beldžiančias dvasias ir 
sukančiuosis stalelius; sva
jotojas, vadinasi, tikro gy
venimo ir jo būtiną reikalą 
nepažįsta. Ir toks spiritis
tas — svajotojas susyk iški
lo taip augštai, kad gali dar 
pasilikti Meksikos vięe-pre- 
zidentu ir įgyti garbę Mek
sikos išliuosuotojo iš Diaz’o 
tyranijos! Niekas taip ne
nusistebėjo iš Maderos neti
kėtos didybės, kaip jo tik
ras tėvas”. Šiaip jau jaunas 
maištininką vadovas neatsi
žymėjo nieku, negut tik tuo, 
kad buvo atėmęs nuo federa- 
listą gulintį Arizonos pa
sienyje Agua Prietos mies
telį, bet dėlei stokos amuni
cijos buvo priverstas atiduo
ti jį atgal, prie tą operaciją 
tapo užmušta ir sužeista ke
letas amerikiečią, žiūrėjusią 
į bataliją iš kietos sienos pu
sės, iš Douglas’o; tokiu bu
du, Meksikos vyriausybė ta
po įvesta į labai nesma
gius nesusipratimus su Suv. 
Valstiją valdžia.

Ir toji aplinkybė, kad ba
talijos tarp * federalistą ir 
niaištininką atsilieka Suv. 
Valst. pasieniuose, kur stovi 
20 tukst. Dėdės Šamo karei
vių, priduoda stiprybės Ma 
derai. Neutralitetas gali bū
ti sulaužytas bent minutą ir, 
kaipo tokio sulaužymo pa
sekmę, Meksiko gali pama
tyti bent dieną savo ribose 
Suv. Valst. kareivius. To-gi 
Meksiko labai nenori. Todėl 
nėra ko stebėties, jog visa 
galinga šiaurinės Meksikos 
oligarchija — visi Liman 
tour’ai, Creel’iai ir t.t. — 
supuolė prie Diaz’o ir prie 
maištininką, kad taikytąsi. 
Madero pradžioje nenorėjo, 
bet tėvo ašaros ir grąsini- 
mai atliko savo darbą. Kaip 
rodosi, Madero su savo pa
sekėjais netik ką nebus nu
bausti už pakėlimą rankos 
prieš vyriausybę, bet dar 
susilauks užmokesčio už ta
tai viename ar kitame pavi
dale.

Dabar klausimas: Ko ieš
kojo Madero, keldamas 
maištą prieš Diaz’o valdžią?

Madero skelbia, kad jo 
siekiu yra įvesti tikrąjį de
mokratišką valdymosi būdą 
savo tėvynėn, suteikti balsą 
net nemokantiems rašyti 
nei skaityti baudžiaunin
kams. '

Baudžiauninkams! Taip, 
Meksikoje iki šiam laikui 
tebeviešpatauja baudžiava 
(angį. “peonage”). Žemes 
ten valdo ponai, dirba indie- 
čiai — baudžiauninkai — 
peonai už tokią mažą mo
kestį, kad by tik užsilaikius 
prie gyvybės. Tie baudžiau
ninkai niekados nemato sa
vo pono, nes prižiūri juos 
ekonomai. Paties Maderos 
laukus dirba baudžiaunin
kai už 12—15 centą dienos 
užmokesčio už sunkiausią 12 
valandą darbą. Madero ža
da padalyti poną žemes tarp 
alkstančią baudžiauninką.

budu kiekvienas indietis į- 
gis nuosavybę, jausis, kad 
dirba jau sau, stengsis ge
rinti savo būvį ir su laiku 
pasįdarys pageidaujamu 
kraštui piliečiu. Kol to ne
bus, ir šimtas revoliuciją 
neatneš jokios naudos, nes 
tokios revoliucijos nemaino 
dar vidurinių šalies santy
kių.

Dar kitas klausimas. Duo
kim sau, kad valdžia susitai
kė su maištininkais, ir Ma
dero apskelbė, kad revoliu
cija pabaigta. Ar visi maiš
tininkai paklausys ir padės 
ginklą? Žinoma yra, kad ne 
visi maištininkai klauso Ma
dero valdžios. Daugelis va
dina save “insurrectos” tik 
taip sau, ištiesų gi yra plė
šikai ir desperatai. Daugelis 
vadą yra pusiau banditai, o 
bent du giriasi esą socijalis- 
tais ir bandą įsteigti socija- 
listišką respubliką Žemes
niojoje Kalifornijoje. Tie 
nežiūri ir nežiūrės Maderos. 
Pagalios Maderos įtekmė ne 
siekia toliau, kaip Chihua- 
huos ir Sonoros provinciją. 
O juk 80 nuošimtyje visos 
Meksikos verda mažesnė ar
ba didesnė revoliucija!

Nei revoliucija nei poli
tiškosios valdžios permai
nymas nenutildys Meksikos. 
Tenai reikalingos būtinai di
delės ekonominės reformos. 
Francisco I. Madero ne pats 
savomis pastangomis atsis
tojo ant didybės augštybių, 
bet aplinkybių susibėgimas, 
likimo ūpas iškėlė jį taip 
augštai.

Nelaimingas tas Serbijos 
karalius Petras. Visur apsi
eina su juo taip, lyg butą 
susitepęs karaliaus Alek
sandro ir karalienės Dragos 
krauju. O jam taip norėtųsi, 
kad visos viešpataujančios 
galvos pripažintą jį vienu 
sąvąją, lygium su Habsbur- 
gais, Hohenzollernais, Bur- 
bonais ir kitomis apvainikuo 
tomis šeimynomis! Bet taip 
nesidaro. Pirmutinis valdo
vą priėmė pas save Petrą 
caras. Bet Rusijos rumuęse 
su *juo pasielgta taip, lyg 
Petras nebūtą visai kara
lium. Petro atsilankymas 
Ryme pas Viktorą Emma- 
nuelį neturėjo ir-gi jokią 
smagumą. Dabar Petras ban 
dė važiuoti į Budapeštą pa
simatyti su ciesorium Pran
ciškum Juozapu, bet seny
vas monarchas tyčia “ap
sirgo”. Anglija jau seniai 
pasakė, kad nenori nei žinoti 
apie “karaliamušį” Petrą 
Karadžordževičią. Pasilie
ka Prancūzija. Paryžius 
mėgsta vaišinti pas save ap
vainikuotas galvas, ir links
mi paryžiečiai be abejo su 
ištiestomis rankomis priims 
pas save Petrą, ypač kad ji
sai tarnavo prancūzą kariu- 
menėje paskutinėje ją karė
je su vokiečiais.

Taip tatai, ir karaliai turi 
savo bėdas, netik Dilionis 
X. A. Jocis ir kiti “miršta
mieji”.

Dabar apie “nemiršta- 
Paryžiuje yra 

taip vadinama “Prancūzą 
Akademija”, susidedanti iš 
keturiasdešimts atsižymėju
sią moksle, dailėje, literatū
roje ir kitokiose dirvose. Tie 
keturiasdešimts ir vadinami 
“Nemirštamaisiais”. Kad 
patekus į ją skaičių, reikia, 
atsidarus vakansui, pačiam 
paduoti prašymą. Neseniai 
tokį prašymą padavė ponia 
Curie’nė, atidengėja poloni- 
jaus ir kitokią radioaktyviš- 
ką elementą.
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Tečiau Akademija Curie’- 
nės prašymą atmetė, nes jo 
padavėja buvo moteriškė, o 
moters mat negalinčios ne
šioti “nemirštamąją” var
do. Užtatai moters labai už
sirūstino ir susimanė įsteig
ti savąją Nemirštamąją 
Akademiją, į kurią pirmuti
nė kandidatė bus, žinoma, 
Curie’nė.

Linkėdami tat kuogreites 
nio tosios Akademijos įvy
kimo, paminime prie progos, 
jęg p. Curie’nė yra gimimu 
lenkė ir pirm ištekėsiant už 
vyro, vadinosi Sklodoįvska. 
Patrijotiškus ir tikybinius' 
jausmus jinai yra užlaikusi 
ikišiolei: ji yra katalikė! Jos 
vyras," su kuriuo daugelį 
metą dirbo laboratorijoje, 
pirm kelerią metą tapo su
važinėtas vežimb Paryžiaus 
gatvėje ir užmuštas. Tokiu 
budu p. Curie’nei nėra jau 
su kuo dalinties savo nuo
pelnais mokslo dirvoje, ir 
jos pretensijos prie nemirš- 
tamybės negali būti užgin
čytos.

Dar apie moteris. Moteriš 
ką drapaną siuvėjai savo 
suvažiavime Toledo j e, Ohio, 
nutarė nebesiuti daugiau su 
smauktą (hobble skirt) ir 
hareminią andaroką (harem 
skirt). Reikėjo jau seniai 
tatai padaryti, bet vis ge
riau vėlai, nekaip niekad. 
Tuo pačiu laiku iš Londono 
ateina žinia, jog karalius ne 
prisileis į savo akis nei vie 
nos moteriškės su susmauk- 
tu andaroku: tokiems anda- 
rokams esanti priešinga ka 
ralienė. Tokiu budu Angli 
jos aristokratija išsižadės 
nepadoraus apvalkalo, 
aristokratijos pėdomis eis 
žemesni sluogsniai. Kad 
taip visados karaliaus ru 
mai veiktų!

Čia galima priminti, jog 
karaliaus giminės pavyzdis 
daug sveria drapaną mado 
se. Pav. dabar vyrai nešioja 
ilgas kelines (vieton trum
pą kelinaičią, siekiančią tik 
iki kelią) dėlto, kad kokiam 
tai Anglijos karališkam ku 
nigaikščiui nepritiko dėvėti 
kelinaites. ir jis ėmė nešioti 
ilgas kelines. Kunigaikščio 
pavyzdį pradėjo sekti kiti 
žmonės. Arba, kunigaikš
čiui Albertui netiko frakas; 
jis užsivilkdavo ilgu žyponu 
(tas pat frakas, tik su skver 
nais). Dabar vyrai iškilmių 
gesnėse valandose velkasi il
gus žyponus, vadinamus 
“princu Albertu”.

Jeigu augštai pastatytą 
asmenų pavyzdis yra nau
dingas vyrams, tai šimtą sy
kių naudingesnis gali būti 
moterims.

Sus. Liet. R.-K. A. 

Reikalai.

Seimui besiartinant.

Nepamenu katrame No. 
“Draugo” buvo pranešimas 
Sus. L. R. K. A. dvasiško va
dovo gerbiamo kun. M. Pan- 
kausko, kad Centro valdyba 
rengia Seimo programą ir 
kad tas programas greitu 
laiku bus pagarsintas. Ten 
pat buvo pranešta apie nu
veiktus darbus praėjusiais 
metais musą organizacijai. 
Svarbiausias iš nurodytą 
darbą, tai sutvarkymas Ve
lykinės išpažinties. Kadangi 
Seimas jau suvisai už durą, 
o žadėtas programas iki 
šiam laikui nepagarsintas, 
ir kadangi girdėties rugoji- 
mai ant įvestos kontrolės

Velykinės išpažinties, įsis
kverbsiu ir aš su savo gra
šiu.

Visuprrmu geistina butą, 
kad Seimas geriau laikytųsi 
įstatymų, pažiūrėtą Susiv. 
konstitucijoj ir neduotų taip 
ardyti tvarką, kaip praei
tais metais Plymouth’e: vie
ni nori, kad .vienas klausi
mas butą svarstomas, kiti 
kad kitas, ir galutinai duo
dasi ant balsą tada, kada 
konstitucijoj aiškiai yra pa- 
briežtas būdas Seimo vedi
mo, kuris kaipo neatmainv- 
tas, turi būt pildomas iki zet. 
Toliau, kad nariai komisijos 
atlikimui kokią nors darbą, 
butą renkami gyvenanti arti 
vienas kito, kad išvengus ke
lionės kaštą, kurie visados 
būna apmokami iš Susiv. iž
do, ir tos komisijos turi pa
sirašyti, kad priima tokį ar 
kitokį darbą, ir kad tą darbą 
atliks paskirtame laike, nes 
toks aprubežiavimas darbu 
gal netaip lengvas bus ir ne 
taip lengva bus pasakyt ant 
Seimo “apsiimu”, o paskui 
žinokitės sau. Juk ir Jubi- 
lėjiniame Seime daug buvo 
tokią, ką turėjo laimę ištart' 
“apsiimu”, bet galutinai 
tie visi apsiimti darbai nuė
jo vėjais. Mat nepagarsinta 
Seimo protokolas, tai ir ne
buvo priderystėa pildyt to, 
kas buvo paliepta. Jeigu ne- 
pagarsinimas Seimo proto
kolo galėjo sutrukdyt apsi
imtus ant savęs darbus, tai 
gal ir išrinkta visa Centro 
valdyba bereikalo pildė savo 
priderystes? Neturi atsikar- 
tot, kas atsitiko praėjusiais 
metais, o kad išvengus tą ne 
malonumą, aš tik vieną ke
lią tematau: paimt parašus 
nuo visą tą, ką apsiima ko
kį nors darbą atlikt. Svar
biausias Seimo darbas, tai 
išrinkimas Susiv. Organo, 
bet ir tą reikėtų šįmet ant 
visados užbaigti. Kad išven
gus panašią ergeliu, koki iki 
šiam laikui buvo, tai geriau
siai butą, kad Susivien. įsi
taisytą savo organą. Tiesa, 
kad tas daug daugiau lėšuos 
nariams, negu dabar moka
ma, bet prašalintume konku 
renciją ir užvydėjimą iš laik 
raštijos tarpo, o įvestume 
normališką gyvenimą visa
me Susivienijime. Aš turiu 
ant mislies “Draugą”. Tas 
laikraštis dabartinėse vėžė
se, tai geriausiai atsakantis 
Susiv. už visus kitus laikraš 
čius, tik klausimas, ar są
junga panorės perleist jį 
Susi.? Tiesa, kad ‘Draugas’ 
dabar tarnauja Susiv. ir tai 
už nukritusius nuo stalo 
trupinius, bet ar ant toliau 
panorės tarnauti ant tą pa
čią išlygą, o jeigu ir panorė
tą, taiar Susiv. nejaustą są
žinės išmetinėjimą už išnau
dojimą Sąjungos?Taigi kaip 
sakiau, geriausiai butą, kad 
šįmetinis Seimas pasisteng
tą paimt ant savasties 
“Draugą”, o tada pasiliau
tą visoki nesupratimai Su
sivienijimo tarpe.

Butą geru daiktu, kad 
konstitucija butą peržiūrė
ta ne paskirtos komisijos, 
bet visą delegatą, laike Sei
mo. Tegul Seimas užsivilktą 
viena diena ilgiau, bet butą 
su nauda Susiv. Čia turiu 
priminti, kad ir tarp suva
žiavusią Seiman delegatą 
vertėtų geresnę tvarką už
vesti. Tankiai būna, kad pir
mą Seimof dieną susirenka 
gana didelis delegatą skai
tlius, o paskui jie nyksta — 
mažinąs; ypač nelanko po 
pietinių sesiją: vieni nueina 
giminią atlankytą, kiti pa
žįstamą, kiti vėl su mergi 
noms susiėjo; na ir galuti 
nai svarbiausi Seimo sesiją 
klausimai svarstomi huno
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keletos delegatą. Tegul tai 
nemalonus daiktas tūnot vi
są laiką ir ginčyties, bet ką 
daryt? Reikia pasišventimo 
ir tiek.

Ant galo negaliu užtvlėt 
ir apie Velykinės išpažinties 
sutvarkymo būdą. Aš nepei
kiu dabariinės kontrolės ir 
anaiptol nenoriu užgaut čio
nai dvasišką vadovą, bet tik 
rašau tą, ką girdėjau nuo 
kitą žmonių. Vieną kartą ei
damas ant kuopos susirinki
mo, pakalbinau keletą sto
vinčią vyrą, kad rašytąsi į 
Susiv., bet kaip nusistebė
jau išgirdęs vieno ją patėmi- 
jimą: dabok, girdi, kad ir 
taip neluštą Dievo stalas 
nuo sukrautą kvitelių, o da 
jis kalbina, kad daugiau im
tą krauti. Kaip tai? — už
klausiau. Nugi ana mano 
vienas burdingierius turėjo 
jau keturias kviteles: trijų 
susaidžią ir parapijinę, o 
neperseniai parsinešė dar 
penktą Susiv. kuopos; na tai 
vyreli, turi ją daugiau negu 
nusidėjimą ant savo spran
do. Tai kas? — atsakiau. 
Taip. Su kvitėlėms tai da 
tiek to, nors ir su jomis turi 
klatnies, kad kartais kokios 
nors nepamirštą; bet svar
biausias dalykas tai paskui 
išgavimas paliudijimą. Ge
rai, kad žmogus gyvena te
nai, kur yra ir bažnyčia ir 
klebonas, bet paimkime to
kias pečes, kartais ir gana 
toli nuo bažnyčios. Nedėlio- 
mis, kaip žinome, tankiau
siai klebonai neužsiima iš
davinėjimu paliudijimą, o 
šiokiomis dienomis žmonės 
dirba, kartais ir ant naktų; 
bet tankiausiai reikia vaikš
čiot vakarais. Nueini vieną 
vakarą klebono nėra namie- 
je, išvažiavo pas ligonį; an
trą vakarą, klebonas serga. 
Palaukęs keletą dieną nuei
ni trečią kartą, ta pati isto
rija, arba gauni atsakymą, 
kad klebonas išvažiavo ant 
keturdešimtės ir nebus na- 
mieje dvi dieni. Galutinai 
randi kleboną namie j e ir 
gauni paliudijimus, bet kiek 
reikėjo priplumpuot, kad 
net kito ir puspadžiai nudi
lo. Matai, pas mus vis taip 
vieton išrast kokį būdą pa
lengvinimo, tai krauja, žmo
geli, ant tavo sprando viso
kius nesąmonius, o tu tik 
stengkis ištesėt.

Taigi ir apie tą kontrolės 
būdą reikėtų Seimui pagal
vot. A. J. Gudaitis.

Trumpame laike jau ir 
dvidešimts šeštas seimas 
prasidės Baltimorėj. Kaip 
paprastai kabinetai yra 
daug triūso ir pasidarbavi
mo dėl surengimo puikaus 
delegatams priėmimo, taip 
ir šį metą Baltimorės lietu
viai katalikai rūpinasi kaip 
galima iškilmingiaus sutikti 
delegatus ir pradėti seimą 
su iškilmingomis bažnyčios 
apeigomis ir paroda.

Šitas viskas rodo, kad 
lietuviai katalikai karštai 
prijaučia vertę organizaci
jos, kurios užduotis yra dar
buotis tikybos ir tautos la
bui.

Bet gaila, kad tos iškil
mės ir tėra vienu seimo pa
minėjimu, nes pats seimas 
mažą įspūdį tepadaro ant 
visą Amerikos lietuvių ka
taliką. Kadangi ikišiol dele
gatai, atsiųsti nuo kuopą į 
seimą turi paprotį vaiši il

ties svaiguliais ir vietoje 
dirbti išvieno, kaip vienos 
motinos vaikai, jie skirstosi 
į partijas ir nįeko gero nenu
veikia.

Reikia tikėties, kad dvi
dešimt šešto# seimo delega
tai veiks išB’ieiio. palikę sa

vo ypatiškumus namie, kaųl 
išrinkime atsakančios cen
tro valdybos, organo, taip ir! 
sutraukimui visą Amerikos 
lietuviu kataliką vienybėj.

Apart organizacijos reit 
kalą svarbu butą, kad sei
mas pasirūpintą ir dvasiš
kais Amerikos lietuvių ka
taliką reikalais. Gerai vra 
žinoma, kad lietuviai yra ap 
sigyvenę įvairiuose Suvie
nytąją Valstiją miestuose 
ir miesteliuose. Kur dau
giaus lietuvių kataliką, ten 
turi savo bažnyčią, mokyklą, 
lietuvį kunigą; bet kur ją 
mažiau, ten jiems visko 
trūksta, ir jeigu kitataučiai 
kunigai nepakviečia lietu
vio kunigo aprūpinimui ją 
dvasišką reikalą, jie taip ir 
lieka apleisti ir tankiausiai 
virsta netikinčiais, nupuola 
doroje, arba papuola lenki; 
globon, o tai vien dėlto, kai 
negali atlikti savo dvasiški; 
priderygčią savo kalboje.

Užtaigi ar nebūtą gerai 
jeigu seimo delegatai b 
svarbą reikalą apsvarstyti 
ir atsišauktą į lietuvius ki 
nigus, kad kuris nors iš ji 
apsiimtą tokią misiją ir ke 
liautą po miestelius lankvj 
damas ten 'esančius lietuviui 
katalikus ir aprūpintą ji 
dvasiškus reikalus nors ke 
lis kartus ant metą. Beabė 
jo, kad ant šitokio pakvieti 
mo atsiras lietuvišką kuni 
gą, kuriems parūpės tautif 
čią sielą išganymas ir ją ps 
kilimas iš tautiško miego.

Šitokiu darbu Susivieniji 
mas daug prisidėtą prie pa 
kėlimo doros tarpe lietuvii 
Amerikoje, o taipogi užstoti 
kelią bedievybei, kurios au 
ka jau gana daug musą viei 
genčių tapo.

Naris 92-tos kuopos
A. P. Baltutis.

Patįs naudokimės.

Nemanau daug įnešimi 
paduoti musą garbaus Susi, 
vienijimo L. R. K. A. Kev 
mui, nes jei ir po vieną nau
ją užmanymą visi įneštu- 
mėm, tai jau pasidarytą ke
li tūkstančiai.

Štai mano užmanymas.
Susivienijimas jau šian

dien pradeda atsistoti kas- 
kartas ant tvirtesnių koją, 
ir reikia tikėties, kad ir ant 
toliaus vis eis stipryn ir sti
pryn. Bet argi jau to mums 
ir užtenka? O jei atsirastą 
proga ir būdas dar jį grei
čiaus pastatyt ant tvirtes
nių koją, argi tai jau męs 
nuo to turėtumėm atsisa
kyt?

Manau, kad ne. Jeigu tik 
ta proga ir būdas butą tin-i 
kanti ir naudinga Susivie
nijimui.

Susiv., kiek žinoma, turi 
jau suvirš $20,000; tai jau 
šiek tiek užsitikrinę, kad 
jau umu laiku nepristigsi
me pinigą apmokėjimui bė
gamą reikalą; o tie tūkstan
čiai guli bankose ant suvis 
mažo procento, daugiausia 
gal, kad gaunama 3-čią; o 
bankos skolindamos musą pi 
nigus, ima 5-tą ir 6-tą pro
centus, pasiimdamos sau už 
patarpininkavimą 2-3 dol. 
nuo šimto. Jei mus pinigą 
padėta bankose apie (saky
kim) $20,000, tai skaitant 
tiktai, kad bankos paskoli
na mus pinigus ant 5-to 
proc., tai jau kas metai męs 
bankai padovanojame $400.1 
O jai musą pinigai padėti 
bankose dar ant mažiau, ne
gu ant 3-čio proc., tai męs 
dar daugiau savo pinigą pa
aukojamo bankoms, o ku
riuos męs patįs lengvu budu 
galėtumėm paimti, nenus
kriaudė nieko nei ant vieno



Scranton’o, Pa., 30 kuopa 
Susiv. L. R. K. A. laikyda
ma beriaininį susirinkimų, 
vienbalsiai aprinko “Drau
gų” organu ir sekantiems 
metams.

Nutaria taipogi, jog kuni
gai kaip turėjo balsų sei
muose, kad ir vėl turėtų.

Jurgis Švarca, 
Kuopos sekretorius.

Bito, o dar daug gero pa- 
Brę sayiemsiems ir sau nau I Susivienijimui. •
BTaigi sakau, kad męs vie- 
■je pinigus laikę bankose, 
Bolintumėm nors dalį jų 
■akysim) $10,000 Susiv. na 
■ims, perkantiems nejudi- 
Inias savastis, k. t. namus, 
Bes, penktu nuošimčiu. Čia 
lu netik vien Susivy nauda, 
le ir patiems nariams; nes 
lusiv. jų taip nenulups sko- 
nudamas pinigus, kaip kad 
lulupa tam tikri ponai; o iš 
litos pusės, Susiv. dapadės 
lavo nariams ir medžiagiš- 
lai pakilti. Kaslink atsar
gumo, tai man rodos, kad 
ant nepajudinamų turtų su
dėjus pinigus daug yra at
sargiau, negu kokiose Lan
kose, nes ant namo skolina 
lik pusę pinigų, kiek jis ver
ias. Susiv. galėtų skolint ir 
Tris dalis tokiu budu: apsi
rinko kas namų ar fųrmų. 
Susiv. nuperka savo vardan, 
į) pirkėjas inmoka vienų ket 
įrirtadalį pinigų, padaro kon 
Iraktų su Susiv., kad po iš- 
lųok ėjimui skolos, tas na- 
Jrs su farma butų-aprašyti 

/nt jo. O Susiv. juk neap
gaus tokio pirkėjo.

Kadangi Susiv. skolintų 
pinigus tiktai savo nariams, 
tai ir valdžia nieko prieš tai 
neturėtų. Prie to dar lietu
viai advokatai turėtų keletu 
dolerių uždarbio reikalų at
liekant.

Tik dešimtį tūkstančių 
dolerių paskyrus paskolai 
ir visus jų procentus vis ant 
to apvertus, tai per dešimtį 
metų pamatvtumėm ant 
kiek jie užaugtų.
. Kitų tautų organizacijos 
taip daro. Bayonne, N. J., 
slavokai turi savo salę. Man 
paklausus, kas jiems pini
gus paskolino, atsakė, kad 
^‘Jiednota” požitil piniaži”.

Pernai metų Newarko šv. 
Jurgio draugija per 36-tos 
kuopos delegatus prašė pas
kolos ant 5-to proc. ant savo 
salės, nes vistiek ji moka 
procentų bankoms; prašy
mas nei neperskaityta dele
gatams. Kodėl taip?

Nesakau kad jau draugi
joms ant salių negalėtume 
skolint, gal ten neatsargu, 
bet vienok nariams ant ne
pajudinamų nuosavybių, tai 
nematau baimės.

Pagalvokite kuopos apie 
tai. S. Pranis.

Waterbury, Conn., 11 kp. 
S. L. R. K. A., laikys nepa
prastų susirinkimų 14 dienų 
gegužio 1911 m. ant parapi
jos salės apie 1-mų valandų 
popietų. Malonėkit visi pri- 
puti, nes bus rinkimas dele
gatų ir apkalbėjimas busian 
čio Seimo; taipgi bus priim
ti nauji kandidatai ir ap
svarstyti naujos draugijos 
reikalai.

11 kp. sekr. Pranas Šopis.

38 kp. Homestead, Pa., 
laikys extra susirinkimų 
tuojaus po mišių bažnytinėj 
salėj, ant kurio užkviečia
mi visi nariai *susirinkti. 
Turim išrinkti delegatų ir. 
mažu kas turi kokį įnešimų 
paduoti Seimui. Komitetas.

Atidai gerbiamo sekre
toriaus 17-tos kuopos “Su
sivienijimo Lietuvių Rymo- 
Katalikų Amerikoje.”

Paskutiniame 17 kuopos 
susirinkime 23 d. balandžio 
aš prisirašiau prie kuopos, 
bet tapau klaidingai užra
šytas: vieton Jonas Baltru
šaitis, turi būt Juozas Bal
trušaitis. Meldžiu atitaisyti, 
nes vėliau gal kilti iš to ne
susipratimas.

Mano pakvitavo  j imo kny
gelė No. 206. J. B.

Minersville, Pa., 24 kuo
pa Susivienijimo L. R. K. 
A. laikė susirinkimų balan
džio 23 dienų ir išrinko or
ganu “Draugų” sekantiems 
metams ir nutarė pakelti 
mokestį ir reikalauti, kad 
butų pilnai siunčiamas sųna 
riams, ir kad butų pagarsin
ta per organų po kožnam 
bertainiui ineigos ir išeigos 
viso musų Susiv. L. R. K. A.

Konstitucija kad nebūtų 
permainoma be kuopų nu
tarimų ir seimo nusprendi
mo.

Kuopos sekr.
J. Mikutaviče.

20 kp. Philadelphia/Pa. 
Pilnų ? Susp. Kl. Stenona- 
viče, Jonas Klusas, Kazys 
Kamčauskas IV b. 10. Iš
brauk.: Juozas Auštra, Ka
zys Kazokauckas, Polikar
pas Dilkeviče, Bronė Dilke- 
vičienė, Ignas Kazokaus- 
kas.

21 kp. So. Boston, Mass. 
Pilnų 68. Susp.: Juzė Piva- 
riunienė, Antanas Lakačaus 
kas, Marė Slaužienė.

22 kp. Brockton, Mass. 
Pilnų 14.

z 23 kp. Hastings, Pa. Pilnų 
23. Susp.: Vincas Sakalaus
kas, Pranas Spirauckas. Iš
brauk.: Juozas Laukaitis,
Stasys Jaruševiče.

24 kp. Minersville, Pa. Pil 
nų 116. Susp.: Magdė Kas- 
parevičienė, Marė Žukauc- 
kienė, Marė Vaičiulienė, 
Ona Gobaitienė, Aižė Luko- 
šaitienė IV b. 10., Kazys 
Stravinskas II b., Ona Stra
vinskienė H b.-10., Agnieš
ka Janulevičienė, Ona Gu- 
dziunienė IV b.-lO. Marė Šit 
kuvienė IV b., Augustinas 
Sankeviče, Ona Kavaliauc- 
kienė, Ona Batutienė, Katrė 
Rutkienė I b-10., Petronė 
Botyrienė III b. 09. Iš
brauk.: Uršė Ivanauckienė.

25 kp. — .
26 kp. Lewiston, Me. Pil

nų 30.
27 kp. Minersville, Pa. 

Pilnų 18. Išbrauk.: Marė 
Žukauckienė.

28 kp. Luzerne. Pa. Pilnų 
139. Susp.: Juzė Žilinskienė, 
Karalina Kaledienė, Petro
nė Varnienė. Išbrauk. Juo
zas Makeviče, Ona Žurins- 
kienė, Antanina Bagdavi- 
eienė.

29 kp. Cumbola, Pilnų 18.
30 kp. Scranton, Pa. Pilnų 

111. Susp.: Monika Snmuo-- 
lienė, Marcelė Vaičaitienė, 
Juozas Januška III b. 10.. 
Jonas Arlauskas. Išbrauk.: 
.Antanas Valentinaviče.

31 kp. Mahanoy City, Pa. 
Pilnų 197. Susp.: Ona Kaz- 
lauckienė, Magdė Švedie
nė, Ona Blekaitienė, Marė 
Milukienė. Išbrauk.: Matas 
Tamulionis, Morta Tamulio 
nienė.

32 kp. Ansonia, Conn. Pil
nų 8. ,

33 kp. Kensington, III. Pil 
nų 10. Susp.: Liudvikas 
Ratkeviče.

34 kp. Cincinnatti, Ohio. 
Pilnų 8.

35 kpUSIcKees Rocks, Pa. 
Pilnų 8. Išbrauk. Boleslo
vas Mališauckas, Jurgis Par 
cevskis.

36 kp. Newark, N. J. Pil
nų 109. Susp.: Paulina Ka- 
linauckienė IV b. 10., Bar
bora Stankiutė, Magdė Juš
kauckienė IV b. 10., Uršė 
Bldužiuniutė. Išbrauk.: Jo
nas Venskus III b. 10 ir 1-11, 
Anelė Bartkuvienė, Petronė 
Sprenaitienė.

37 kp. Oregon City, Ore- 
gon. Pilnų 9. "

x 38 kp. Homestead, Pa. 
Pilnų 68. Išbrauk.: Juozas 
Kasulaitis, Ona Kasulaitie- 
nė, Zenonas Kasulaitis.

39 kp. Mahanoy Plane, 
Pa. Pilnų 11.

40 kp. Shenandoah, Pa. 
Pilnų 201. Susp.: Paulina 
Ražienė, Jieva Bartkevičie- 
nė, Katrė Kraugzlienė, Ona 
Makniekienė, Uršė Montvi
lienė, Augustas Mizaras, 

‘Katrė Kanošienė I b. O9.? 
Katrė Miliukevičienė I-II 
bert. 10 m. Jurgis Lelešius, 
Ona Lelešienė, Antanas Vai- 
šila 11-10., Petroftė Raekauc 
kienė I b. 09., Marė Kerevi- 
čienė II b. 10., Morta Kas- 
parienė III b. 09., Ona Sur- 
dokienė, Viktė Menturevi- 
čienė, Ona Valasiavičienė, 
Jieva Pačenkienė, Ona*Ka- 
valiauckienč, Veronika JKve

XXVI S. L. R. K. A. Seimas
prasidės 29 d. gegužės 10-tų 
*val. išryto šv. Mišiomis šv. 
Jono Krikšt. bažnyčioj ant 
kampo Paca ir Saratoga 
gatvių. Po dievmaldystės de 
legatai kviečiami į pobaž- 
nytinę salę, kur ir bus lai
komos Seimo sesijos.

Pirmų vakarų vietinė tea
tro mylėtojų draugija los 
“Rutvilę”, istoriškų trage
dijų, antrų vakarų bus kon
certas ir balius ant Gerina
ma Maennerchor Hali, 410- 
412 W. Lombard st.

Apsistojimo vieta gerb. 
delegatams yra paskirtas 
viešbutis “Eutaw House” 
ant kampo Baltimore ir Eu- 
taw gatvių, nepertoli nuo 
sesijų vietos.

Delegatai, kurie atkeliaus 
B & O geležinkeliu, malonės 
sustoti ir išlipti ant “Cam- 
den Station”, nuo kur bus 
lengva pasiekti apsistojimo 
vieta pėkštiem, nes visai ne
toli. Kurie atkeliaus Penn- 
svlvania geležinkeliu, teik
sis išlipti ant “Union Sta
tion”, nuo kur bus galima 
pasiekti apsistojimo vietų 
gatvekariais.

Komitetas rengimo seimo.*
J. Vasiliauckas, 

J. Karalius, 
A. Laukaitis. 

P. Grajauskas.

SUSIV. L. R. K. A. NARIŲ 
STOVIS

už I bertainį Sausio m. 1911.

brauk. Jonas Kardokas.
7 kp. Pittsten, Pa. Pilnų 

232. Susp.: Magdė Marčiu
lionienė III b. 09., Aižė Spu- 
dienė II b. 10., Liudvisė Ja
nuškevičienė, Juozas Tamo
šiūnas, Agnieška Tamošiū
nienė, Petras Grebliunas, 
Petronė Varnelienė, Jonas 
Kašiuba, Pranė Kašiubienė, 
Kaulas Damuleviče, Katrė 
Damulevičienė. Išbrauk.: 
Vincas Navikauckas, Ant. 
Zareckis, Mikas Šilkas, Sta- 
svs Makačinas, Marė Ma- 
kačinieiiė, Aleks. Saveikis, 
Marė Saveikienė.

8 kp. Cleveland, Ohio. Pil
nų 121.

9 kp. —
10 kp. Philadelphia, Pa. 

Pilnų 47. Susp.: Juozas 
Vaišnis, Simas’ Arbašauc- 
kas, Stasys Gronis, Juozas 
Andrišiunas, Jokūbas Spil- 
gis, Pranė Spilgienė) Juozas 
Matutis.

11 kp. Waterbury, Conn. 
Pilnų 149. Susp.: Jieva Ka- 
minskiutė, Jurgis Baltru
šaitis, Marė Liubinienė, Jo
nas Baltukonis, Antanas Va 
siliauskas, Anelė Bruzgu- 
liutė, Marė Brielienė, Ona 
Kazlauckiutė, Anelė Žitkiu- 
tė, Agota Valaitienė IV b. 
10. Išbrauk. Pranas Žurai- 
tis. \

12 kp. Shamokin, Pa. Pil
nų 31. Susp.: Rožė Matule
vičienė.

13 kp. Baltimore, Md. Pil
nų 187. Susp.: Marė Greb- 
liuniutė, I-ji, Julė Matijošai 
čiutė, Vincas Rudzinskas 
IV b. 10, • Magdė Luočiutė, 
Antanas Staneviče, Petro
nė Babiliutė, Juzė Balinčiu- 
tė, Ona Tarcevskienė, Juzė 
Blaūziutė, Antanas Aimu- 
tis, Kazys Gurklys, Marė 
Lukoševičienė, Magdė Žoli- 
nienė IV b. 10. Išbrauk.: Jo
nas Selonskas.

14 kp. Pittsburg, Pa. Pil
nų 5.

15 kp. Chicago, UI. Pilnų 
52. Susp.: Anastazija Kun
cevičienė, Jonas Maziliaus
kas, TII b. 10. Rožė Mazi- 
liauskienė III b. 10. Anelė 
Stasevskienė, Juozas Kaz
lauskas, Kazys Adomaiti^ 
Monika Lukošienė dam. 50c, 
Baltrus Tamošaitis III b. 10,
Aleksandras Vaitkeviče»
1.00 damokėt įstojimo, Jo
nas M. Tananeviče $2.00 įs
tojimo damokėt, Pranas An 
driulaitis,, Marcelė Andriu- 
laitienė, Vladas Polekeviče, 
Dominikas Katauskis 2.00 
įstojimo dam., Barbora Jur- 
gaičiutė, Pranas Grineviče, 
Barbora Tamošaitienė III b. 
10., Juozas Žemaitis, Ona 
Bagdonavičiene, Jurgis Tru 
šinskis, Kristopas Miliaus
kas, Kazys Nausėda, Kostan 
fcija Nausėdienė, Pranas F. 
Kasparas, Aleksandras Ge- 
ceviče, Motiejus V. Vabalas, 
Ignas J. Kumpis, Jurgis Juo 
dis, Mikolas Dravišius. Iš
brauk. : Karolius Sukeviče 
III b. 10. 1-11., Baltramiejus 
Kileviče III b. 10 m. 1-11., 
Jonas Vainauskis III b.'10 
1.11.

16 kp. Chicago, Hl. Pilnų 
37. Susp.: Petras Brazys. 
Al. Sidaravičienė, O. Stane
vičienė I b. 10., Jonas Race- 
viče, Jonas Budreviče. Iš
brauk. : Kazys Karaliūnas, 
Antanas Čereškeviče, Marė 
A. Rekiutė, Ona Jasinskie
nė, Jacintą Astrauckaitė.

17 kp. Wilkes-Barre, Pa. 
Pilnų 178. Susp.: Stasys Dau 
girda, Petronė Žiogelienė, 
Marė Beržinskienė, Morta 
Kizelienė. Išbrauk.: Ona 
Daukšiutė.

18 kp. Tamaqua, Pa. Pil
nų 24.

19 kp. Northampton, 
Mass. Pilnų 20. Susp.: Povi
las Virbickas.

1 kp. Edwardsville, Pa. 
Pilnų 177. Susp.: Marė Sa- 
rokienė, Katrė Kašeičienė, 
Karolis Svidra, Marė Svi- 
drienė.

2 kp. Forest City, Pa. Pil
nų 95. Susp.: Katrė Keru- 
tienė, Jurgis Geneviče, Kos- 
tantas Kerutis, Uršė Gene
vičienė, Morta Genevičienė, 
Kazys Krizeviče. Išbrauk.: 
Petras Juozapaviče, Vladas 
Ramaška. \

3 kp. Elizabeth, N. J. Pil
nų 47.

4 kp. Shenandoah, Pa. Pil 
nų 41.

5 kp. Forest City, Pa. Pil
nų 19. Susp.: Aleks. BuiVi
das. Išbrauk.: Antanas Taš
kinis.

6 kp. Plymouth, Pa. Pilnų 
49. Susp.: Ona Zuhrienė, An 
taniha Zekienė TV^b. 10. Iš

derienė, Ona Kuncienė I b. 
10., Marė Lašinauckienė,, 
Antanina Valkauskienė, Ka 
trė Svečiavičienė, Marė Kaz 
lauskienė, Ignas Ritelis, Ka
trė Daugeliėnė, Marė Moc
kevičienė, Kajetonas Rai
žys, Marė Kijauckienė da 
2.50 damokėt. Išbrauk.: 
Liudvisė Rekuvienė, Morta 
Stankevičienė, Motiejus Rė
kus, Marė Sakevičienė, Ma
rė Aidukienė, Alena Abro
mavičienė, Teresė Betkerie- 
nė, Mikas Betkerys, Juozas 
Vieviasys, Leosė Staniulio- 
nienė.

41 kp. Worcester, Mass. 
Pilnų 47. Susp.: Juozas Sal- 
dukas, IV b. 10., Juzėjleltu- 
vienė.

42 kp. Brooklyn, N. Y. Pil 
nų 73. Susp.: Agota Šupie- 
niutė, Marė Narusevičienė, 
Zuzana Senuliutė, Mikas 
Stankeviče. Išbrauk.: Jonas 
Steinys?

43 kp. Port Chester, N. Y. 
Pilnų 43. Susp.: Adomas 
Jankūnas, Andrius Jakai
tis, Jaronimas Rakiekas.

44 kp. Haverhill, Mass. 
Pikių 21. Susp.: Motiejus 
Benkus, Juozas M. Jurge- 
leviče, Simanas Staknvs, Mo 
tiejus Žeimys.

45 kp? Paąuonock, Conn. 
Pilnų 8.

46 kp. Sugar Notcb, Pa. 
Pilnų 22. Susp. j Jonas Na
vickas. Išbrauk.: Jieva Mau 
rukienė, Jonas Moliušis.

47 kp. Mount Carmel, Pa. 
Pilnų 47.

48 kp. Cambridge, Mass. 
Pilnų 2.

49 kp. Reading, Pa. Pilnų 
9. Susp.: Mikas Ruseckas.

50 kp. Cleveland, Ohio. 
Pilnų 7.

51 kp. New Philadelphia, 
Pa. Pilnų 67. Susp.: Ona 
Grigaitienė IV b. 10., Jonas 
Misikeviče. Išbrauk.: Ona 
Verbilienė.

52 kp. Lawrence, Mass. 
Pilnų 10.

53 kp. Shamokin, Pa. Pil
nų 15. >

54 kp. Grand Rapids, 
Mich. Pilnų 14.

55 kp. Bernice, Pa. Pilnų 
1£

56 kp. Brooklyn, N. Y. 
Pilnų 43. Susp.: Baltrus 
Kačkus, Jurgis Simniškis 
III b. 10, Kazys Erešiunas 
III b. 10., Jurgis Mikulskis 
III b. 10.

57 kp. Exeter Boro., Pa. 
Pilnų 17.

58 kp. Curtis Bay, Md. 
Pilnų 50. Susp.: Rubi Polu- 
lauski, Kazys Norvaiša.

59 kp. Oallitzin, Pa. Pilnų
6.

60 kp. Bayonne, N. J. Pil
nų 40. Susp.: J onas Ignata- 
viče, Kazė Bogurevičienė, 
Povilas Turėkis.

61 kp. Duryea, Pa. Pilnų 
167. Susp.: Jonas Valukonis.

62 kp. Sheboygan, Wis. 
Pilnų 11.

63 kp. Youngstown, Ohio. 
Pilnų 23.

64 kp. So. Bethlehem, Pa. 
Susp. visi 5.

65 kp. Paterson, N. J. Pil
nų 21.: Susp.: Petronė Pau- 
lauskiutė, Kazys Bigelis.

66 kp. Elizabeth, N. J. 
Pilnų 51. Susp.: Liudvikas 
Zileviče, Juozas Tvarneie- 
jus, Petras Pakalnis. Iš
brauk.: Stasys Grigas, Povi
las Andriulcnas, Marė Milie- 
nė, Stasys Kačionis, Mikas 
Savickas, Vincas Mace j li

nas, Vincas Radzevice, Juo
zas Ladas, Juozas Gražule- 
viče, VincaR Čiuras, Adomas 
Buckus, Mikas Delkeviče, 
Vincas Bielys, Jonas Rajū
nas, Antanas Dapkeviče.

67 kp. Chicago, 111. Pilnu 
23.

68 kp. Union City, Conn. 
Pilnų 20.

69 kp. Ashley, Pa. Pilnų 
18.

70 kp. Old Forge, Pa. Pil
nų 33.

71 kp. Waterbury, Conn. 
Pilnų 12. Susp.: Juozas Mar 
tušis, Jonas Zaveckas.

72 kp. Newton Upper 
Pails, Mass. Pilnų 4.

73 kp. Hudson, Pa. Pilnų 
19.

‘74 kp. Shaft, Pa. Pilnų 
30. Susp. Marė Ramanaus
kienė.

75 k p. Wanamie, Pa. Pil
nų 58.

76 kp. Conerion, Pa. Pil
nų 10.

77 kp. Swoyers, Pa. Pilnų 
59. Susp.: Magdė Ooberienė, 
Pranė Mažesienė damokėt 
50c. Išbraukt.: Agota Dap- 
kevįčienė, Ona Šimkunie- 
nė.

78 kp. Dubois, Pa. Pilnų 
13.

79 kp. Sag Harbor, N. Y. 
Pilnų 12.

80 kp? Evnon, Pa. Pilnų 
19. Išbrauk. Zuzana Kaliu- 
kevičienė.

81 kp. Norvvood, Mass. 
Pilnų 25.

82 kp. St. Louis, Mo. Pil
nų 4.

83 kp. Scranton, Pat Pil
nų 21.

84 kp. Meriden, Conn. 
Pilnų 16. Susp.: Povylas 
Bartulis.

85 kp. Chicago, 111. Pilnų 
71. Susp. Petronė Banevi-. 
čienė, Marė Adomaičiutė, 
Juozas Uzubelis, Juzė Oate- 
lienė, Izabelė Aleksandravi- 
čaitė, Kazys Stulga, Ona Ri 
molaitė, Marė Širvidienė, 
Juozas Cecenas, Pranas Sta
niulis, Barbora Valančaitė 
IV b. 10., Pranas Ginčaus- 
kis, Pranas Saunorius, Pe
tronė Naugžemienė, Anta
nas Slušinskis, Antanas Ber 
žiliškis, Stasys Radzevice, 
Dzidorius Puidokas, Juozas 
Elijas, Juozas Brukąs, Uršė 
Mačienė, Antanas Skšnelis, 
Petronėlė Urbutaitė, Salo
me Kazakaitė, Aižė Skinde- 
rienė, Judita Stulgienė, Ju
zė Metrikienė, Juozas Ba
landis, Katrė Bartkienė, Ste 
fanija Nutoft. Išbrauk.: Ka
trė Janke vičaitė, Adomas 
J onutis.

86 kp. PdTtage, Pa. Pilnų 
34. Susp.: Juozas K. Toluša, 
Vladas M. Dubulis, Vincas 
Dilginis. Išbrauk.: Jonas A. 
Haleris, Antanas Stabingis.

87 kp. Allegheny, Pa. Pil
nų 25. Išbrauk. Apolionija 
Grinkienė.

88 kp. Donorą, Pa. Pilnų 
18. Susp. Baltrus Jučaitis.

89 kp. Amsterdam, N. Y. 
Pilnų 8. Susp.: Stasys Mi
liauskas. Išbrauk.: Rokas 
Stanislaviče.

90 kp. Hazleton, Pa. Pilnų 
29. Susp.: Selvestras Kubi
lius, Vaitiekus Styga.

91 kp. Waterburv, Conn. 
Pilnų 164. Išbrauk.: Anta
nas Juškis, Vincas Žukaus
kas.

92 kp. Valparaiso, Ind. 
Pilnų 6. Išbrauk.: Antanas 
Šalčius.

93 kp. Easton, Pa. Pilnų 
13. Susp. Jonas Gailius.

94 kp. Westville, Hl. Pil
nų 30. Išbrauk. Kostantas 
Kemiažvs.

95 kp. So. Boston, Mass. 
Pilnų 17. Sus)i. Teofilė Lu- 
koševičiutė.

96 kp. Gilberton, Pa. Pil
nų 14.
. 97 kp. La\vrence, Mass. 
Pilnų 35. Susp.: Ona Milase- 
vičiutė, Marė Masonienė, 
Monika Makųiekiutė, Emi- 
lijav Rupličiutė, Aižė Vilai- 
šiutė. Išbrauk.: Marcelė Ka- 
zukdniutė, Jonė Meškiuniu- 
tė. »

98 kp. Worcester, Mw. 
Pilnų 14.

99 kp. Chicago,Tll. Pilnų 
55. Susp.: Ona Jackaitė, 
Aleksandras Letukas, An
tanas Lukošius, Marė Ken- 
traitė, Povilas Maračiuskis, 
Tanias Lukošius, Aleks. Sa- 
moliauskas.

100 kp. Chicago, III. Pilnų 
21.

101 kp. Chicago, III. Pi'nų 
21. Išbrauk. Barbora Bur- 
baitė.

102 kp. Duąuesne, Pa. Pil
nų 10. Susp.: Marė Baužie- 
nė, Pranas Akunis.

103 kp. Roehester, N. Y. 
Pilnų 26. Susp.: Vincas Ba
ilia, Motiejus Vračinskas, 
Rožė Vračinskienė, Mateu- 
šas Kelauckas. Išbrauk.: d o- 
nas Sadzeviče.

104 kp. St. Clair, Pa. Pil
nų 1.

105 kp. Braddock, Pa. Pil
nų 8. Išbrauk.: Dominykas 
Milutis, Simas Kavaliauc- 
kas, Vladas Arnastauekas.

106 kp. New York, N. 
Susp. visi 5.

107 kp. Waterbury, Conn. 
Pilnų 54. Išbrauk. Jonas 
Rimkus, Veronika Pasai- 
čiutė, Baltrus Vencius, Ve
ronika Vencuvienė, Magdė 
Karalienė, Anelė Dudziutė, 
Petronė Lukoševičienė, Apo 
lionija Dobilaičiutė.

108 kp. * Maspetb, N. Y. 
Pilnų 18.

109 kp. New Britam, Ct. 
Pilnų 25.

110 kp. -Athol, Mass. Pil
nų 5.

111 kp. Rumford, Me. Pil 
nų 10.

112 kp. Morgan, Pa. Pil
nų 13.

113 kp. Wilburton, Okla. 
Pilnų 22. Išbrauk.: Antanas 
Ivanauskas, Jonas Masiliū
nas.

114 kp. Rhone, Pa. Pilnų 
27.

115 kp. Ęrooklyn, N. Y. 
Pilnų 29.

116 kp. New Haven, Conn. 
Pilnų 21.

117 kp. Middleport, Pa. 
Pilnų 4.

118 kp. Girardville, Pa. 
Pilnų 12.

119 kp. Manchester, N. H. 
Pilnų 6.

Pavienių. Pilnų 9.
II Skyriaus:

2 kp. Pilnų 1
17 kp. 22 1

19 kp. 22 1

22 kp. 22 1
33 kp. 22 2'
42 kp. 22 1
99 kp. • 22 2

103 kp. 22 2
III Skyriaus:

12 kp. 22 1

15 kp. 22 1

33 kp. 22 3
38 kp. 22 1

61 kp. 22 1

75 kp. 22 2
86 kp. 22 1

Susp. Vincas Valinskas. Iš
brauk. Jokūbas Janušk e vi
če.

90 kp. 7
94 kp. ” 4
96 kp. ” 1
99 kp. ” 2

Vaikų Skyriaus.
1 kp. Pilnų 7
4 kp. ” 1

11 kp. ” 14
17 kp. ” 2
18 kp. ” 1
19 kp. ' ” 3
21 kp. ” 3
24 kp. 5

Susp. Juozas Matusevičių-
kas.
28 kp. ” 24
36 kp. ” 2
38 kp. ” 3
42 kp. ” 12

Išbrauk. Vincas Sidaravi-
čiukas.

46 kp. 4
51 kp. ” 3
52 kp. ” 2
54 kp. ” 1



„Draugo ’’Agenl

GI k p.
64 kp. supa. visi 4 
68 kp. ” 4
70 kp. ” ' 1
73 kp. ” 1
75 kp. ” 10
77 kp. ” 31

Išbrauk. Nast. Šimkuniutė,
Juozas Šimkunukas.

86 kp. ” 1
93 kp. ” 1
96 kp. ” 3

107 kp. ” 5
Susp. Jonas Kintukas.
108 kp.

I skyriaus pilnų 
TI skyriaus pilnų 

TIT skyriaus pilnų 
Vaiku Skyriaus

3

4,798
11
24

173

Viso: 5.006

1 Skyriaus suspend. 288 
III Skyriaus suspend. 1 
Vaikų Skyriaus suspend. 6

Viso: 295)
I Skyriaus išbrauktų 103 

III Skyriaus išbrauktų • 1 
Vaikų Skyriaus išbrauktų 3

Jonas Riktoraitis, prez. 
67 James St.,

Waterbury, Conn.
Kas. Vadkeviče, vice-prez. 

186 Jefferson St.,
Newark, N. J.

Kaz. J. Krušinskas, sekr. 
457—17th st.,

Brooklyn, N. Y.
Ant. Dąniseviče, kas.

630 W. Centre st.,
Mahanoy City, Pa.

Kasos globėjai:
Juoz. Vasiliauckas,

112 N. Greene st., 
Baltimore, Md.

Kun. M. Pankauskas.
445 Park Avė., * 

Bridgeport, Conn.
Kun. V. Vizgirda, knygini- 

190 S. Meade st.,
Wilkes-Barrė, Pa. 
dvasiškas vadovas,

Kun. M. Pankauskas,
445 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.
Viso: 107

E. J. Krušinskas,!
Š. L. R. K. A. sekr.1

SAULIUS.

Dvėsuodamas pagieža ir grieždams dantims, 
Damaskan jau Saulius išjojo.
Ten tikinčius žmones nelaisvėn suims,
Nei viens n’išsigelbės nuo jojo.

Z
Žudyti jis moka, jau kraujo ragavo, 
Kankinime Stepono jis dalyvavo. 
Neilstantis karštis jį neša pirmyn,

- Kad mieętų greičiau tik pasiekus.
Mintyje kančias jis krikščioniams gamin: 
Sutrins juos po kojų, kaip sliekus.
Jų mokslas pergreįtai pasaulyj’ pasklydo,. 
Jie nori sugriauti tikėjimų žydų.

Nožmiųja ranka jis krikščionis žudys, 
Žymės nebeliks jų nei vardo...
Ir zovada lekia, sukandęs dantis,
Ranka nusitvėręs už kardo.

Pailsusį žirgų ir muša ir varo,
Kaip karžygis, jodams ant šventojo karo.
Bet apšvietė Saulių baisus spindulys,
Kaip žaibas nuo žirgo jį metė.

Ir Saulius veltui atidarė akis:
Šviesybės daugiau nebematė.
Draugai nusigandę prišoko prie vado, 
Bet jis, kaip negyvas, gulėjo be žado.

Ir balsas ištiko, graudingas, ramus,
Net klausančius sukrėtė šaltįs:
“Vai, Sauliau, kam griauji tu mano namus? 
“Kuo aš tau esmi prasikaltęs?

“Aš Viešpats, — kurį tu terioji įnirtęs: 
“Bereikalo nori prieš akstinų spirtiesl” 
Vos gyvų, paėmę už rankų draugai, 
Damaskan jį vedė išlėto.

In Judo namus palydėjo, tenai 
Kad Saulius kiek nors atsilsėtų.
Kad jam sveikata ir regėjims sugrįžtų, 
Pasveikęs, kad imtų vėl persekiot Kristų.

Bet Saulius negrįžo senuoju keliu,
Prieš Kristų nekėlė jau piršto,
Tik šaukės pri© Dievo graudingu balsu, 
Senas jo klaidas kad užmirštų.

Širdis jo šventųja malone sušilo,
Seni pageidimai ant amžių nutilo.
Jam liko troškimas tik Dievo garbės,
Kuria jis pilnai užsidegęs,

Prieš svieto galybę daugiau nedrebės 
Ir žmones prie atgailos ragįs.

• Malonės pagautas jis skubina, bėga '
Ir barsto širdysna išganymo diegų.

Aplankė plačiausias pasaulio ribas,
Daug nukentė vargo ir bado,
Sutvertojui pašventė savo jiegas 
Ir mirtį garbingų atrado.

Ir, Dievo malonių ant tuščio n’iŠmėtęa 
Jis gali ant amžių ramiai sau ilsėties. J-K

CHARLES DICKENS

Oliveris tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.‘ »

(Seka.)

Oliveris norėjo atsakyti, bet neįstengė apvęrst liežiu- 
vio. Jis buvo mirtinai nublankęs: viskas sukosi jam 
akyse.

— Kuo tu vardu, tu užkietėjęs latre? — klausinėjo p. 
Fang. — Urėdninke, kuo jis vardu?

Tas buvo ištarta senam žmogui su drįžu bruslotu, sto
vinčiam šalia užtvaros. Jis pasilenkė prie Oliverio ir at
kartojo klausimų; bet matydamas, kad tas iš teisybės ne
valioja suprasti ir žinodama^, kad ilgesnis neatsakymas 
da labiau supykįs magistratų ir padidįs ištarmę, jis mėgi
no atminti.

-t- Jis sako, kad jo vardas Tomas Baltis, jūsų malo
nybė, — tarė gailaširdis vagių gaudytojas.

— O, jis nenori šnekėt, ar taip? — tarė p. Fang. — 
Labai gerai, labai gerai. Kur jis gyvena?

— Ten kur atsieina, jus malonybė, — atsakė urėdas, 
vėl prisimesdamas, buk gavo atsakymų nuo Oliverio.

— Ar turi tėvus? — klausė p. Fang.
— Sako jie mitę, jam da kūdikiu beesant, jus’ malo

nybė, — atsakė už Oliverį, kaip pirmiau. Šitoj tyrinėjimų 
vietoj Oliveris pakėlė galvų ir pažiūrėjęs maldaujančio
mis akims aplink, silpnai paprašė lašo vandens.

— Nepliaukšk niekų! — tarė p. Fang, — nemėgink 
manęs prigauti.

— Man rodos, kad jis iš teisybės nublogęs, — įsikišo 
policijantas.

— Aš geriau žinau, — tarė p. Fang.
— Dabok jį, policijante, — tarė senis ponas instink- 

tyviškai; — jis parpuls.
— Atsitrauk nuo jo, policijante! — suriko p. Fang, 

— tegul puola, jei jam patinka.
Oliveris pasinaudojo malonu leidimu ir griuvo ant 

žemės apalpęs, žmonės kanceliarijoje pažiurėjo viens ant 
kito, bet nieks nedrįso pasijudint.

— Aš žinojau, kad jis tik apsimeta, — tarė p. Fang, 
tartum tas buvo neužginamu to fakto prirodymu. — Te
gul jis ten guli, tuoj jam nusibos.

— Kaip tamista nusprendi apie šitų bylų? — užklau
sė raštininkas tyliu balsu.

— Kaip paprastai. Bausmė už tokį prasikaltimų 
trįs mėnesiai — sunkaus darbo, žinoma. Išeikite.

Tam tikslui tapo atidarytos durįs ir pora vyrų ren
gėsi nešti apmirusį vaikų į jo kamaraitę, kaip štai seny
vas patogios nors neturtingos išvaizdos žmogus, apsirė
dęs juodais senais drabužiais inėjo greitai į kanceliarija 
ir prisiartino prie grotelių.

— Palaukit! Neveskite jol Dėl Dievo, palaukite va
landžiukę! — šaukė naujai atėjęs, vos atgaudamas kvapų 
nuo skubaus bėgimo.

Norint pirmininkaujantiejie genijai tokiose, kaip 
šita, kanceliarijose turi pilnų valdžių ant liuosybės, gero 
vardo, budo, beveik gyvasties jos karališkos didybės pa- 
donų, ypač neturtingesnės kliasos; nors tarp tų sienų yra 
atliekama tiek fantastiškų juokų iT pasityčiojimų, kad 
aniuolai apanka nuo verkimo; vienok tos vietos yra už
darytos nuo visuomenės, išskyrus kasdieninę laikraštijų. 
Taigi nestebėtina, kad p. Fang labai įširdo, pamatęs tokį 
nekviestų svečių, įsiveržusį tokia negirdėta betvarke.

— Kas čia? Kas čia? Išmeskit laukan šitų žmogų. 
Eikit lauk iš ofiso! — suriko p. Fang.

— Aš turiu kalbėt! — šaukė tas žmogus; — manęs 
negali išmesti laukan. Aš mačiau viskų. Aš užlaikau 
knygynų. Aš reikalauju, kad mane prisiekdintų.- Aš ne
siduosiu išmesti. P. Fang, tamsta turi manęs išklausyti. 
Tamsta negali man to atsakytu

Žmogus turėjo tiesų. Jis buvo pasirižęs, o dalykas 
išrodė perdaug svarbum, kad jį nuslopinus.

— Prisiekdink šitų žmogų, — tarė pro dantis p^ Fang 
labai nemaloniai. — Nagi žmogau, kų turi pasakyti?

— Štai kų, — atsakė tas: — Mačiau tris vaikus, šitų, , ,. v. , ., , . . —pridūrė lis, patylėjęs valandžiukę. — Jei butų mačiusi,suimtųu ir du kitu, selinančius kita puse gatves tuo sv- , y v ., . .. , _l n. , •
d j kaip mane SUZeide, tai ji biJtų nubudusį; o as per sapnų

mačiau jų visados linksmų ir laimingų.kiu, kada šis ponas skaitė. Vagystę atliko kitas vai
kas. Aš mačiau, kaip buvo ir mačiau, kaip šitas vaikas 
nusistebėjo ir išsigando.

Atgavęs jau kvapų, geriausių knygų perkupčius, pra
dėjo išdėstinėti daug nuosekliau visas vagystės aplinky-

££ !
— Dėlko neatėjai pirmiau? — užklausė p. Fang po 

valandai tylos.
— Neliko nei gyvos dušibs padaboti krautuvę, — 

atsakė žmogus. — Kiekvienas, kurs butų galėjęs mane už
vaduoti, šoko vytis tų vaikų. Aš negalėjau nieko su
griebti prieš penkias minutas ir bėgau čia visu keliu.

— Tai skundikas tada skaitė, ar ne? — klausė p. 
Fang vėl patylėjęs.

— Taip, — atsakė knygius. — Tų pačių knygų, kurių 
dabar turi rankoje.

— O, tų knygų? — tarė p. Fang. — Ar užmokėjo už 
jąt ’ ' •

— Ne, — atsakė knygius šypsodamasis.
— Dievulėliau! Ugi aš visai užmiršau apie tai, — 

atsakė senis ponas nekaltai.
— Puikus žmogus skųsti vargšų vaikutį! — tarė p. 

Fang, komiškai pasistengdamas nurodyti žmogišku. — 
Aš matau, tamsta, kad apturėjai šitų knygų labai pa- 
žvelgtinose ir negražiose aplinkybėse; ir gali vadintis la
bai laimingu, kad knygos savininkas nenori tavęs skųsti. 
Tegul tas bus tamstai pamokinimu, nes dar įstatai gal ta
ve sugriebti. Paleisti vaikų! Išvalyti olisų!

— Po perkūnui — suriko senis, išsyk paleidęs savo 
pagiežų, kurių taip ilgai valdė, — po perkūnų! Aš...

— Išvalykit-ofisų! — tarė magistratas. — Policijan
te; ir girdite? Išvalykite ofisų! •

Paliepimas tapo išpildytas, ir įniršęs p. Bronlow bu
vo išvestas laukan su knyga vienoj’ rankoj’, o lazduke 
kitoj’. Jis buvo įsiutęs nuo pagiežos ir noro atkeršyti, 
bet kada išėjo ant kiemo, jo įnirtimas išnyko. Mažas 
Oliveris Tvvistas gulėjo ant akmeninio bruko su atsegtais 
marškiniais ir sušlapintais smilkiniais; jo veidas buvo 
mirtinai išblyškęs, šaltas drebulys krėtė visų jo kūnų.

— Biednas vaikutis, biednas vaikutis! — tarė p. 
Bronlovv pasilenkęs ant jo. — Pašaukite kas nors karietų, 
meldžiu. Tuojaus!

Atvažiavus karietai, Oliverį įdėjo į vidų, ir senis po
nas atsisėdo greta.

— Ar galiu drauge važiuoti? — užklausė knygius, 
žiūrėdamas į vidų.

— Taip, mano geras tamista, — atsakė greit p. Bron
lovv. — Aš užmiršau apie jus. Ir da aš turiu tų nelai
mingų knygų. Lipk į vidų. Biednas vaikinas! Negalima 
ilgai gaišuoti.

Knygius įlipo į karietų, ir jie visi nuvažiavo.

XII.
I

Kuriame Oliveris yra aprūpintas labiau, ne kaip kada 
nors savo gyvenime. Ir kuriame pasakojimas grįžta 

prie linksmojo pono ir jaunų jo draugų.

Karieta dundėjo Mount Pleasant’u ir Exmouth gat
ve, beveik ta pačia vieta, kuria keliavo Oliveris atvykęs 
Londonan su Sukčium. Paskui privažiavus Angelų ant 
Islingtono, pasuko kitu keliu ir ant gklo stojo ties šva
riais namais, ant ramios, pavėsingos gatvės netoli Pen- 
tonville. Čionai netrukus buvo parnešta lova, kurion rū
pestingai tapo paguldytas mažas Oliveris. Ir čionai jis 
buvo prižiūrėtas su begaliniu malonumu ir rūpestingu
mu.

Bet per daug dienų Oliveris negalėjo atjausti savo 
naujų prietelių gerumo. Saulė tekėjo ir leidosi, vėl daug 
kartų tekėjo ir leidosi, o vaikas vis dar gulėjo lovoje, nyk- 
damas nuo sausos, ėdančios karštligės. Kirminas taip 
negraužia lavono, kaip tas lėtas, dildantis karštis ėda gy
vų žmogų.

Silpnas, sumenkęs, išblyškęs, Oliveris antgalo pabu
do iš to ilgo, kaip jam rodėsi, varginančio sapno. Vos-ne- 
vos atsisėdęs ant lovos ir parėmęs galva drebančia ranka, 
jis bajliai apsidairė aplinkui.

— Kokia čia stuba? Kur mane atnešė? Aš ne čia ė- 
jau gultų, — tarė Oliveris. x

Jis pasakė tuos žodžius labai negarsiai, nes buvo 
silpnas ir nublogęs. Bet juos tuoj’ kažinkas išgirdo; nes 
lovos uždanga tapo pakelta ir motiniškos išvaizdos senu
kė, labai švariai apsirėdžiusi, stojo nuo kėdės, kurioje ji 
buvo besėdint šalia lovos.

— Š-š, mano mielas, — tarė senukė švelniai. — Tu 
turi būti labai ramus, nes vėl apsirgsi; o tu sirgai labai,
— taip labai, kad blogiau negali būt. Atsigulk, — šitaip, 
brangus.

Su tais žodžiais senukė labai švelniai paguldė Olive
rio galvų ant pagalvės -ir nužarstė nuo jo kaktos plaukus. 
Tų darydama taip maloniai pažiurėjo jam į veidų, kad jis 
yeiškentė nepagriebęs jos rankos savo išblyškusiomis ran 
kūtėmis, ir apkabino ja savo kaklų. ,

— Susimilk ant musų! — tarė senukė apsiašarojus,
— koks tai dėkingas, brangus mažutėlis. Gražus sutvė
rimas! Kų pasakytų jo motina, jei taip, kaip aš, ji sėdėtų 
čia ir matytų jį dabar!

— Gal ji mane mato, — tarė pašnabždoms Oliveris, 
suglaudęs rankas; — gal ji čionai sėdi. Aš beveik jau
čiu, kad ji čionai yra.

' — Tai tik karštligė, mano brangus, — tarė senukė 
maloniai. >

—Ir man rodos, kad karštligė, — atsakė Oliveris. — 
Juk dangus taip toli, o ji tenai perdaug laiminga, kad at
silankytų pas vargšų, kūdikį. Bet jei ji žinotų, kad aš 
sergu, tai ji net tenai manęs gailėtųsi, nes prieš mirsiant 
ji pati labai sirgo. Bet ji negali nieko žinoti apie mane,

Senukė nieko ant to neatsakė, tik nušluostė išpra- 
džių akis, o paskui akinius, gulinčius čia jau, tartum jie 
buvo jos akių dalia, — atnešė Oliveriui šalto gėrimo. Pas
kui paglostė jo veidų ir pasakė, kad turi būti labai paka- 
jingas, nes apsirgs išnaujo.

Ir Oliveris buvo labai pakajingas; iš dalies dėlto, kad 
norėjo paklausyti geros senukės; bet pasakius teisybę, 
daugiausia dėlto, kad ta ilgoka šneka labai jį nualsino. 
Jis tuoj’ saldžiai užsnūdo, ir po valandos tapo pabudin
tas šviesa nuo žvakės, prie kurio žiburio pamatė ponų su 
dideliu, garsiai taksančiu laikrodžiu rankoje.

Jis čiupinėjo vaikiščio pulsų ir pasakė, kad jau daug 
geresnis.

— Tu jautiesi daug geriau, ar ne, mano mielas? — 
tarė ponaų,

— Taip, ačiū tamstai, — atsakė Oliveris.
— Aš žinau, kad tau geriau, — tarė ponas. — Dabar 

nori valgyt, ar ne?
— Ne, tamsta, — atsakė Oliveris.
— Hm! — tarė ponas. — Ne, aš žinau, kad tu nenori. 

Jis nealkanas, p. Bed\vin, — paaiškino ponas, žiūrėdamas 
labai išmintingai.

Senukė palenkė galvų su pagarba, lyg norėdama pa
sakyti, kad gydytojas labai gudrus vyras. Daktaras ma
tomai buvo tos pačios nuomonės.

— Nori miego, ar ne, mano mielas? — tarė daktaras.
— Ne, tamsta, — atsakė Oliveris.

Toliaus bus.
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Feljetonėlis.
TREPAI.

artą trepu laipsniai pa- 
jė tarp savęs ginčą. ( - 

Mano gyvenimas neap-
omai sunkus!... tai tik- 

,i katorga, tai ašarotas pa
inias! — skundėsi žemiau 

trepu laipsnis, — ak, 
k aš visoko turiu iškęs- 

Kiekvienas nešvan- 
ilfis trina į mane savo pur- 
niįls batpalaikius, palikda- 
asį ant manęs galybę viso- 
u (biaurybių ir tuomi labai 
atie niekina ir tyčiojasi.
4- Ką beveiksi, brangu- 
i '?! — atsakė jam antrasis 
psnis, — tai jau visuomet 
p būva ant margojo svie- 
įo; tai jau toksai tavo li- 

mas! Ar tiesą kalbu, pasa- 
-k kaimyne? — klausė jis 
ečiojo laipsnio.

Tu sakai kaimyne?... 
protestavo šitas, pastara- 

Koks aš tau kaimv-
?!... Bene tu nematai, 
aš augščiau tavęs?...

i su lygiuoju sau besi- 
iliauti, tik, susimildamas, 
su manim!

Ketvirtasis laipsnis, kuris 
žygiu saldžiai sau be

ė, staiga pabudo, paki- 
inčui tarp žemesniąją. 
Ei, jąs niekšai! — rūs- 

Suriko jis, — ar nenutil- 
Jau laikas suprasti

's, kad mes augštesnieji 
ad galima sulaikyti savo 
uvius, vyresniems besi- 
t.
aip jam bekalbant, šiurk

ii sušuko sekantis, penk- 
s, laipsnis: — Neplėšk
burnos ir neužmiršk, su 

ildamas, jog ne tu augš- 
l, tik aš!...
- Aš augščiau!... — su

sėstasis laipsnis.
- Tu, iššokėli, nenaudė-
- balsiai rėkė aštuntasis 
uis, — jeigu nenutilsi,

iš su tavim pakalbėsiu!... 
■» Kaip jums patinka ši- 
rėksnys? — kreipėsi de- 
as laipsnis į sekančius 
tesniuosius. — Kiekvie 
niekšas tuo į ponus kem 
!. .' Negaliu to regėti ir 
kenčiu aš to dugno!... 
t dešimtas laipsnis nie- 
am nesiteikė atsakvti; 
loliktas, dvyliktas ir 
tas lygiai taip pasiel-

.tik viršuje trepu, tar 
'tikrojo didžiūno, su- 

Įnbėjo balsas augščiau-
laipsnio:
Tvarka reikalauja, kad 

avienas laipsnis butą 
iu kito, ir vienas augš 
ii visą. KAip aš dėkin 
su dailydei, kuris tre-

Mirbdamas, mane pasta- 
kigščiausiai jusą visą! 
[ik pažiūrėkit viršun ir 
|raskit, kas butą iš jusą 
panęs?... Begalvos?. . 
gi aš negalva, ne garbė
į?!
Įeko neatsakė žemes- 

laipsniai ir tik tyliai

DRAUGAS

nežinįa ką šnabždėjo viens 
antram.

Senoji šluota, kuri stovė
jo kampo, didelei juokėsi, 
girdėdama jąją ginčą ir ta
rė:

— Lukterkit, meldžiamie
ji, aš tuojaus jus visus suly- 
gvsiu.

Ir visus juos, nuo augs- 
čiausiojo iki žemiausiam, du 
kartu šluostelėjo per veidą.

Ksav. Vanagėlis.

SĄŽININGAS MIKUTIS.
Ant kelio daug vaiką 

linksmai šokinėjo, daugybė 
žmonią šen ir ten vaikščiojo, 
galybė vežimu važinėjo. Mi
kutis taipogi linksmas žaidė 
su savo draugais, smagiai 
šokinėdamas. Staiga jis pa
matė ant kelio blizgantį pi
nigėlį; tai buvo gražus, nau
jas dešimtukas.

Labai nudžiugo vaikinas, 
radęs pinigą; jis dabar dar 
linksmiau šokinėjo ir šūka
vo. Paskui jis pradėjo svars 
tyti, ką pirks sau už rastą 
pinigą: — Riestainiu, sal
dumyną, o gal mėlyną ar 
raudoną paišelį (alavėlį)?!... 
Ne, geriau pirksiu sau nau
ją sąsiuvinį ir jame prira
šysiu gražią daineiią ir apy- 
sakėlią!...

Tai begalvojant, jis pama 
tė pažįstamąją Onutę, kuri 
liūdnai ir gailiai verkdama, 
tartum, ko ieškojo ant kelio.

— Ko verki, Onute? — 
paklausė Mikutis.

— Dievulėliau Tu mano! 
— verkė mergaitė: — mama 
siuntė mane nupirkti pyra
go mažam broliukui, bet štai 
nelaimė, skubiai bėgdama, 
pamečiau dešimtuką!.. .

Tarus tuos žodžius, Onutė 
dar labiau pagavo raudoti.

— Nusiramink, Onute! 
neverk, nes aš radau tavo 
pinigą; štai imk jį ir pirkis, 
ką tau mama liepė.

Mikutis padavė jai dešim
tuką. Onutė nušluostė vei
duką ir linksma, lyg kregž
dė, nubėgo pirkti pyrago.

Ksav. Vanagėlis.

Kas reikalauja
(krajavų) škaplierių 

Ifiv. ir Šv. Traieėa, gali gau- 
[mus visada. Męs išdirbame 
talaujantiems pasiunčiam
it pažiūros.
|A. Smailienė,
17 E. Pacific St., 
^hiladelphia, Pa.
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NETIKęS ŽAISLAS.
Juozutis ant kiemo šokinė 

damas, svaidė akmenimis.
Jis svaidė toli, toli; akmens 
tik kaukė ir burzgėjo, lėk
dami į visas puses. Juo to
liau akmuo nulėkė, juo la
biau .Juozukas džiaugėsi.

Taip bežaizdamas, jis ū- 
mai išgirdo gailestingą kau
kimą. Greit pamatė savo 
mylimą Margį, kuris šlu-1 
buodamas ir kaukdamas bė
go prie Juozo. Viena koja n llleta1’ kaiP vaikščioja 
nekuiningojo šunies kybojo Marijampolėje i gimnaziją | 
perlaužta; net kraujas iš -iau i trečią klesą perėjoj 
žaizdos varvėjo. ;

Juozas nenoroms pataikė 
šuneliui kojon taip smar

Sugavo.
Taigi ponia niekoJis: - 

nemyli ?
Ji: — Mažus 

brilijantus.
Jis: — Regis didelius vai

kus. ..

vaikus ir

Per vakarą.
— Žiūrėk, kaip tas Snie- 

gaitis puikiai šoka! Kur jo 
ir išmokta?

— Neišmoks tau! Benke-

Pajieškojimai.

•
Paieškau vyro lietuvio, 

mokančio gerai valdyti kru
tančią paveikslų mašiną. Al
ga gera. Norintis gali su 
$200. tapti bendru. Atsišauk 
ti šiuo adresu:

Peter Saulenas,
Vo5 N. River st., 

Waterburv, Coini.

Dievotas.
| bažnyčią vagįs įlindo, i 

_ i Paėmę, kas tinkama, da pa-: 
siau. Nelaimingas šunelis ma^ė altoriuje ant cimbori-Į 
kentėjo didį sopulį ir gailiai >s sidabrinį kryžių. Vienas' 
skundėsi
Juozukui.

Pamatęs, kaip vargšą Mar. . ...... , j- t aiit altoriaus su klumpėmisgį smarkiai nuskaudė, Juo-Į v . . .. ., r,.. , .. . . i užsirioglinai!zas pradėjo verkti ir, pae- *
męs jį ant ranku, nunešė 
pirkiom Čia jis aprišo koją

kiai, kad net kaulas lūžo pu-| ~ ,

savo numylėtam ;tu°jan altoriaus
atsistojo ir griebia kryžių; 
o kitas jam: e, tu bedievi!

Mareijona Klumbaitė pa
ieško savo brolio Antano 
Klumbio. 4 metai atgal gy
veno Chieagoje po No. 433 
So. Halstead str. Kas atsiųs 
jo adresą, gaus dovaną. Pra
nešti po adresu:

M. Klumbaitė,
27 N. Union st.,

Easton, Pa.

SVARBU ŽINOTI. 
Turime atspaudę šv. Ro

žančiaus tajemnyčias. Pen 
’uolika tajemnyčių kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji Ga 
vonioje rožančių tepasirupi 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St..

Wilkes-Barre, Pa.

Užsirašykrt

“Drauga,,

Vienas studentas, pri
verstinai tarnaudamas ka- 
riuinenėjo, pateko į karę. 
Kovoje beeinant jam ata- 
kan (užpuolimam/ kanuolės 
kulka sutrupino galvą jo 
draugo ir aptaškė jį smege
nimis. Studentas staptelėjo. 
Oficieris, norėdamas jį įdrą
sinti. tarė:

— Nesibaugyk tamista, 
tai paprastas atsitikimas!

— Aš nebijau, — atsakė 
studentas, — tik stebiuosi, 
Jcaip žmogus su tiek sniege
ną galėjo čia patekti!

“Look Out! You’d bettęr 
take care of 'Yburself

skaruliu ir paguldė jį būdo
je ant šiaudu. Kiaurą mėne
sį sirgo šunelis. Juozas mai
tino ir girdė ligonį gyvulį. 
Koja suaugo nelygiai ir šu-
nelis iki galui savo gyveni-1 lio •

Gailestis.
— Žinai ką, Ona, Zosė iš 

ėjo už vyro, už šešių dešino-! 
čiu metą senelio... Labai' 
man jos gaila!.

— O man gaila to sene-

mo liko šlubas; visas kaimas 
jį šlubiu ir vadino. Vaiki
nas, matydamas jį, visuoųiet 
atsimindavo, kad netikusį 
tuomet žaislą pramanė, svai
dydamas akmenis.

Ksav. Vanagėlis.

Stačiokas.
Virėja: — Ar toji mėsa 

išteisybės šviežia?
Mėsininkas: — Žinoma, 

ale jei tamsta ilgiau čionai 
ant jos derėsies, tai gal ir 
pasenės.

Baisi mirtis.
— Ar jau girdėjai apie 

tai, kad Žvirblis ant ledo į- 
lužo ir prigėrė ?

— Mano Dieve, kokia tai 
baisenybė! Jis neikuomet 
lašo vandens į burną neim
davo, o dabar tiek daug tu
rėjo prilakti!

Didžiausias pasisekimas.

Seniaus buvo toks padėji
mas, kad padirbti vaistus ge 
ros skonies, kad lengviau 
butą galima juos praryti 
Bet šiuomi laiku chemija 
yra užimta išradimu naujų 
metodų padirbimui kitokių 
parankesnių vaistą. Mūs 
žmonėms jau nuo keliolikos 
metų yra žinomas vaistas, 
turintis gerą pasisekimą, ku 
ris turi malonią rukščią sko
nį ir geras kiekvienam pil
vui. Tai yra Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras iš Bitter 
Vyno. Jis yra padirbtas iš 
raudono vyno ir geriausią 
šaknelių. Nuo ligą pilvo, ke
penų, žarnų ir kraujo jis at
neša geistinas pasekmes. 
Vartok jį, kaip veik patėmy- 
si netekimą apetito, nusto- 
jimą jiegų, ir permainą iš
vaizdos. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chieago, III.

Crubro Oboliu Sviestas
Sveikose emaliuotose bl e kinese, 10 c. ir 25 c. didumo

Grynas maistas
visokios pripro-
vos randasi Cru

yra labai svar bro Obuolių svies
bus. Valdžia ver te, užtai siūlome
čia žėdną padir kiekvienam, kas
bėją padėti žen : ■■■;A ras kokį prie
klą, parodantį maišą Crubro
kas dežėje yra, 1 1 Obuolių svieste
kad tu žinotum, Ik w - 7 arba kokiame
ką gaunąs savo Gryno maisto
šeimynai. Męs ži produkte.
nome, jog tik ge $100 ATLYGINIMO
riausi obuoliai irCrubro kiekvienam, k> ns r<s ko

ki priem^isza CRUBRO 
OBOLIU SVIESTE ar 

l>a k°k<ame

Gryno Maisto Produkte

Paieškau vargonininko 
vietos. Esu nevedęs, galiu 
chorą vesti ir turiu gerus pa 
liudijimus nuo kunigų. Ma
no antrašas:

Augustinas Žindžius,
82 Clinton avė.,

(to 25) Maspeth, N. Y.

Galvos skaudėjimas, gerklės sope/ 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO.. 2IS Pearl St., New York. 

Richter’io Pillės yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. !

Kur eina apie sveikata, jeigu nori turėti ka geriausia, tai imk Severos 
Vaistus.

Vienas Žvilgterėjimas veidrodin
I 1 . ,

pasakys tau ar turi kraują negryną, skystą ir nerims
tantį. Visas kraujas buvo kada čvstu ir vėl gali tokiu 
būti su pagelba

SEVEROS
KRAUJO VALYTOJO

Geriausias pavasaryje 
Geras kiekvienu meto laiku

Atsakančiausias vaistas kiekvienam: vyrui, moterei ir 
vaikui. Negražus šašai, išbėrimas, pučkai, votįs, deder
vinės, puliavimai ir visokios skuros ligos prapuola, i- 
mant tą vaistą pagal nurodymą. Jis apvalo ir sudrutina 
kraują ir priduoda jiegų visam organizmui. .

Kaina vienas doleris.

Parsiduoda aptiekose. Reikalauk, kad duotų Severos Vaistą ir persitkrink, gaunąs, ko reika 
lavai.

DIRKSNIU SUIRIMAS
apsireiškia nemige, aštriu budu ir abelnu 
nesijautimu gerai.

Severos Nervotonas
pasirodo geriausiu vaistu pailsusiems, 
nervuotiems, persidirbusiems vyrams ir 
moterims. Jis tiesiok veikia nuraminan
čiai ant nervų, sugrąžindamas juos j nor- 
mališką sveikatą.

Doleris už Bonką.

GERĄ BUDĄ
turime per gerą viduriu malimą. Ir vieif^ 
ir kitą turėsi, jeigu pradėsi vartoti

Severos
Gyvasties Balsamas

jis daro gerą įtekmę ant jeknų, pilvo ir 
žarnų. Sudrutina virinimo organus tokiu 
budu, jog visiškai prapuola užkietėjimas, 
jeknų ligos, vidurių nemalimas, geltonli- 
gė ir tam panašios ligos.

75 centai už bonkutę.

Daktaro patarimai dykai, tik rašykite in musu Gyduolių Skyrių.

W. F. Severą Co.

DYKAI — Dovanos musu kostumieriams — DYKAI

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Jau atėjo pavasaris; jau artinasi 
ir karštos dienos, kiekvienas 

privalo turėti vasarini Ro- 
senthal’o siutą.

Visai lengva įgyti musų vasarinį siutą. Tiktai pabandy- 
kie kas savaitę sučėdyti nors po $3.00, o ne nepasijusi, 
kaip apsitaisysi.

Nauju pavasario siutu ir paltu.
Tikką išėję iš darbo musų Siutai gražiai ir drūtai pa

dirbti ir geros materijos.
$1O, $15, $20 ir $25

tai mano kainos. AteiKite persitikrinti ir pasimieruoti. 
Mano siutai prieinami jusu šernolei ir tiKs jums.

Moteriški ploščiai nuo lietaus $5.00 verti už $3.98.

n70UlŠ~R0SENT HA L
ANT KIRBY’S KRAUTUVES.

Wiy^»-Barre, Pa.

DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo už $0.00, tada męs pavelinam Jums ileirinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną iŠ parodytą čio
nai daiktą: 1. Naujausia importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rpkorda, katras labai gražiai akamba. Kožnas gali surengti savo namuose puiką 
koncertą dainų ir muzikos. 2. Gražią Armoniką ii žinomos vokiSkos fabrikos su plieniniais balsais, notaia ir nurodimais. 3. Puikus stalavas laikrodis su 
muzika. Kožną sykį muzika grajina 10 minutą. 4 Puikiai ištaisytas, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrams arba moterims. 5. Puikus stalavas 
servisas gerai pasidabritas, sudėtas gražiam baksiuke: 0 peilius, 0 videlčius, 0 didelius SaukStus, 0 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas SaukStnkas 

dėl cukraus. 0. Mažina dėl raSymo, ant katros kožnas gal drukuoti viską, ką tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas, 7 sykius Sauna su gražiai išdirbta rankele. 
Visus virSminėtns daiktus parodėm ant paveikslą. Jeigu norit, tai galit iSsirinkti dar kitus daiktus: solidnas albumas dėl paveikslą su muzika 10 ir pusė 
colių augStas. Puikus kruzis dėl alaus su pakavota tarp dviejų dugną muzika, 8 ir pusė colių augStas su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožną sykį, kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatyait ją, muzika perstoją. Duodant Jums litas dovanas nieko daugiau nuo 
Jusą nereikalaujame, tik kad rekomendavotumite musą firmą savo pažįstamiems. Prisiąskit mums 50 centą markėmis ir męs atsiųsim Jum 40 baksiuką 
tabokos vertės $0.00 ir vieną iŠ litą daiktą suvis dykai. Apturėję tai per ekspresą, užmokėsite likusiua $5.50. Kas aor gali apžiūrėti tavorą, atimant jį ii 
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro neimti.

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dep-35/ Į115 E. 7th St., NewYori<Clty.
i . • . . ■
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8 DRAUGAS

Šviesios akis p y ° 1?*t,onaI 
n , . I BANK.
Raudom

Užsirašykit

.DRAUGĄ.”

veidai
pasekmė sveiko kūno. Rudi 
sunykę žmonės negauna at
sakančio maisto. Jie reika
lauja kų tokio, kas atgaivįs 
ji; organizmą, priduos gero 
šviežio kraujo, ir tas kas vra

Stegmaięrio

Porteris
ŠIANDIEN PABANDYK.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.
STEGMAIER BREWIN6 CO.

___  i
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuronta 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

Mandagus patarnavimas.
G. N. Postlethwaite,

> iždininkas.

% SUČEDIJIMAS 
AUGA.

PINIGAS DARO PINIGĄ

Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie sučė 
dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka 
me, greit padidįs jųsų taupimą.

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

3 3%

MMMM88888MMM8M8Ma

į Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building,
Wilkefe-Bare, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo inortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Merchants National 
Bank,

POTTSVILLE, PA.
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 

padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Gali pradėti pasidelioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr., 
C. H. MARSHALL, Kasierius.

oii
< i
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o oh
visokiu lenkiu!! 
draugystėm, o y 
patingai: iįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, ve-1'» 
liavu ir Karuęu.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti*-

M. A. Norkūnas

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega S

1 Į

!!

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

112 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

SWALM HARI)WARE CO.,
21 North Mato SU Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daitai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai.
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LIETUVIŠKA AGENTŪRA

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 

kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.
I 
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Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie regulėriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium. yra 'mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau, v.

Reikale meldžiama kręipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother. Superior,
ST. CASIMIR’S SEMI NARY,

6700 Rocktvell St., Chicago, III.
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liškų biznį.
Musų banko j e galima 

susikalbėti 
lenkiškai, vokiškai 
angliškai.

lietuviškąi, <> 
iri:

II

JOHN J. MEYER, H 
Kasininkas o

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems 
šis numeris bus paskutinis.

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siųs
kite ant adreso:

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Union Ticket agency.
tejUausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
ii ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
OJraioo Ticket Agemcy,

203 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

is*a w km k n gi« 'SSSTkitN®

SThe BENEF1CIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono 

doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu. 
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentą*.

ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidenta*.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorių* ir Kasininkas. 

ANTANAS HURST, E*q., Patarėja*.

*45
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ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių

“LENKIŠKŲ-LIETDVIŠKŲ VAISTŲ.”
MėšlungioGeriausia

Gyduolė
nuo

•trėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvos skaudėjimo 
Kataros

U žs įšaldymo 
Neuralgijos 

nuo
Gerklės skaudėjimo

•2.vA\JEC2/s/zą.
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
šonuose 
Rankų ir 
Kojų.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjnsiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
laktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
tšyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 
.iškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki

taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
tuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
zavo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
ipgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
geras uidarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.
pabaigęs daktarišką mokslą universi
tete valstijos Indiana, taipgi pabaigęs 
kvotimus augščiausioje ir jau paskuti
niojo daktariškoje mokykloje New 
York Fost-Graduate Medical School 
and Hospital, kurioje speciališkai išsi
lavina gydyme visokių sunkiausių ir 
pavojingiausių ligų ir daryme operaci
jų; pabaigęs gi tą mokslą įgauna var
dą augštft ir didžio daktaro.

Dr. Ignotas J. Stankus per kiek lai
ko buvo miestavu daktaru mieste In- 
dianapolis, Ind., kur turėjo didelę prak 
tiką gydyme įvairių ligų, atlikdamas 
savo užduoti kuogeriausiai ir užganė
dinančiai žmonijai, dabar-gi, pasi
šventęs labui savo brolių tautiečių, ir 
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo 
per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo 
iocną naminį ligonbutį ir

Kviečia sergančius pas save, sakyda
mas:

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkiea pas mane, ar ypa
tiškai ar laišku, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgy
doma, neabėjok, nes aš turėdamas didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tau 
pagelbėsiu ir suteiksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš at
sišaukusių pas mane atras teisingą daktarišką pagelbą ir pats persitikrįs, 
kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti, negu kiti 
daktarai svetimtaučiai. ‘' X I i itlM liti

APSIIMU IŠGYDYTI k* • <• .
Nuo reaumatizmo, sint: 'Sėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo 
visokių kraujo ligi, ctkietėjimo ir nedibimo vidurių; išbėrimo kūno, niežėji
mo, visokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo li
gos širdies, inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų neuralgijos, 
drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąščio; nuo greito nuilsimo, sunkaus 
kvėpavimo, peršalimo fk nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų 
ligų ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Teipgi nuo visokių Moteriškų 
ligų, skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ii gumbo 
•Im

tumu SPECIALISKĄ DIPLOMĄ DfJL DARYMO OPERACIJŲ, 
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti, kaip 
tai augimo vėžio skilvyje, ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ai tai butų 
pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose višką tą su pagelba operacijos galima 
prašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darau teipgi operacijas ant kau
lų, smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterių. Ištiesinu pri
trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturą už 
menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje ar apatiškai ar laišku, aprašydami 
savo blogumus, o aš gerai ištyręs, suteiksiu atsakančią rodą, nedaro skirtumo, 
kaip toli gyvenate, ar Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalyse. Atsi- 
lanknsiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu aavo Iocną naminį ligonbutį. Bied- 
nus gydau dovanai.

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.
1220 S. Broa^Ęt., Phiiadelphia, Pa.

Vardas.

Ofiso valand'*: nuo 9 iki 
ninls nno 1 Iki B popietų.

io 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. flventMie-

BUK
VYRAS

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastai#, supraatais žodžiai* pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
a^ypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pustės ligas, ruma- 
ti’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictura irvysasvyru lygis, gal būti išgidomas sava 
Minuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras, Ta knyga yra parašita par Daktata, 
katras a’sydave ilgo lajka tyrinejmu tn, specijalisku 
lygn. Tein\kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užm-kam už pačto, ing užpečetlta konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žetniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GA’P'OS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER ė C0.. I 90S 22 FVlh A„.«, Cilcųo:

C-slotina. Tnmij« : ■ įgal 1 amlatus pri/.-iriiejma, aš nnrlečjaa
jngTamiRUprialcHtnmei msn TyMtoykai Tėnajnan knyga dėl vyra.

Adresas;............................. ................................ Pt«l»»«

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki «n 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
8b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dr.iegorėlį, tai 
štai'musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlj kiekvienam C. O. D. už 
85.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepstiks, nemokėsite nei cen
to. Męs liekuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EXOELSIOR WATCH 00, DEPT 906. CHICAGO, ILL

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,

Wil^es-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas - $150.000
Perviršis - - $450.000.
Depozitai - $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų

joje pinigų.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai.

J. F. Gilios,
Pas ji galima gauti visokiu 

torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

i [ 102—104 S. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

L. RAUCHUT

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degti ne” ir „Katriute.
KAINUOJA PO 10 CENTU.

Galima gauti
„Draugo” Spaustuvėje.

M-
7SK

**
M*

ZbZ|>
<5*

___JH__________ ,, .

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

I R

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei- 
’ gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. VoodSt.. - CHICAGO, ILL

DRAUGO”
1 [

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Dirbtuve Uniformų 
ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, uždėta 
1887 m. Dirbame teip 
gi vėliavas, Kukardas 
arnotus, k^pas ir t. t, 
Reikalaukite ilistruo- 
ti kataliogu.

1520 N. 4 gatve
PHILADELPHIA. PA.

Bell Phone
4P jB D. KENSINGTON. \

SPAUDINI
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAU
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE —

“DRAUGAS”

314 E Market St. Wilkes-Barre, Pa.


